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PUNHAGUI, Giovana C. O CELTA pelas lentes da avaliação formativa: um olhar a favor
da aprendizagem. 2010. 98p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia)
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RESUMO
O trabalho apresenta a análise das práticas avaliativas do curso CELTA (Certificado em
Ensino de Língua Inglesa para Adultos) com o objetivo de compreendê-las enquanto
conjunto de ações compromissadas com a avaliação formativa - confrontando-as às
proposições teóricas - e, a partir delas, delinear contribuições significativas ao ambiente
acadêmico no que concerne à formação de professores. Utiliza a abordagem qualitativa
como metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, sendo o relato de experiência a
tipologia adotada. Para o desvelar da pesquisa, descreve, primeiramente, a composição e
os desdobramentos do curso, provendo informações necessárias para a compreensão de
sua dinâmica. Em seguida, analisa as suas práticas formativas sob a luz do referencial
teórico e, a partir desta análise – por fim -, tece contribuições/sugestões para o ensino de
Língua Inglesa e para a formação de professores. Aponta como aprendizagens adquiridas
por meio de sua realização: (a) a indissolubilidade do elo teoria-prática; (b) a importância da
inserção do pesquisador na realidade vivida; (c) o comprometimento com o planejamento (d)
a atribuição de significado às ações nele descritas; (e) o traçar dos objetivos como caminhos
para a aprendizagem; (f) o conhecimento do aluno como fonte de informações para o
alcançar dos objetivos; (g) a importância da participação do aluno no processo de
aprendizagem; (h) a promoção do feedback como meio eficaz para diminuir o espaço
existente entre a posição da aprendizagem do aluno e a meta a ser alcançada; (i) a
necessidade de desenvolvimento de ações formativas nos cursos de formação de
professores. Apresenta como proposições para o ambiente acadêmico: (a) a exposição dos
objetivos a serem alcançados; (b) o estabelecimento de critérios avaliativos para as
atividades; (c) a diversificação dos instrumentos avaliativos; (d) a utilização da
autoavaliação; (e) a utilização da avaliação pelos pares; (f) a promoção de feedback; (g) a
utilização dos resultados de aprendizagem para replanejamento de atividades; (h) a
elaboração e realização de tarefa complexa; (i) a emissão de pareceres dos alunos pelo
professor a respeito de sua aprendizagem. A pesquisa permite a conclusão da possibilidade
e viabilidade da avaliação formativa em sala de aula, evidenciando as consequências
positivas de sua aplicação para a aprendizagem do aluno, este que age como protagonista e
participante ativo do processo. Além disso, a constatação de tal fato revela a necessidade
de ações significativas em relação às atividades avaliativas nos cursos de formação de
professores, trazendo à tona reais possibilidades de concretização da avaliação formativa
no ambiente acadêmico e no ensino em geral.
Palavras-chave: Ação docente. Avaliação da aprendizagem. Processo de ensino e
aprendizagem. Formação de professores.

PUNHAGUI, Giovana Chimentão. CELTA through the lenses of formative
assessment: a look in favor of learning. 2010. 98p. Final paper (Bachelor’s Degree
in Education) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.
ABSTRACT
The paper presents the analysis of assessment practices of the CELTA course
(Certificate in English Language Teaching to Adults) in order to understand them as a
set of actions committed to formative assessment - comparing them to theoretical
propositions - and, from them, outlining significant contributions to the academic
environment in regard to teacher training. It uses the qualitative approach as a
methodology for the development of the research, the experience report being the
typology adopted. For the unveiling of the research, it first outlines the composition
and evolution of the course, providing information needed to understand its
dynamics. It then analyses its formative practices in light of the theoretical reference
and, from this analysis, - ultimately - weaves contributions/suggestions for English
language teaching and teacher training. It indicates as acquired learning through its
realization: (a) the indissolubility of the link between theory and practice, (b) the
importance of integrating the researcher into reality, (c) commitment to planning (d)
the atribution of meaning to actions described therein, (e) the outline of goals as
paths to learning, (f) the student's knowledge as a source of information to achieve
the goals, (g) the importance of student participation in the learning process, (h)
promoting feedback as an effective means to reduce the gap between the position of
student learning and goal to be achieved: (i) the need for development of training
actions commited to formative assessment in teacher training courses. It presents as
propositions for the academic environment: (a) a statement of goals to be achieved,
(b) establishment of assessment criteria for activities, (c) diversification of testing
instruments, (d) the use of self-assessment, (e ) the use of peer evaluation, (f)
promotion of feedback, (g) the use of learning outcomes for replanning of activities,
(h) the development and implementation of a complex task, (i) the issue of
statements done by the teacher about the students’ learning. The research permits a
conclusion of the possibility and feasibility of formative assessment in the classroom,
highlighting the positive consequences of its application in the student learning, this
acting as a protagonist and an active participant of the process. Moreover, the finding
of this fact reveals the need for meaningful actions in relation to assessment activities
in teacher training courses, bringing up real possibilities of implementation of
formative assessment in the academic environment and education in general.
Key words: Teaching practice. Assessment for learning. Teaching and learning process.
Teacher training.
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1 INTRODUÇÃO

Estar vivo é estar em conflito permanente,
produzindo dúvidas, certezas questionáveis.
Estar vivo é assumir a Educação do
sonho do cotidiano.
(FREIRE, 2008)

O curso CELTA1 (Certificado em Ensino de Língua Inglesa para Adultos) é um
processo de formação inicial oferecido pela Universidade de Cambridge para
pessoas que querem se tornar profissionais na área de Língua Inglesa e trabalhar
com sujeitos falantes de outras línguas. Reconhecido pelo Conselho Britânico e pelo
Instituto Britânico de Ensino de Língua Inglesa, o CELTA é uma qualificação de
ensino reconhecida internacionalmente e responsável pela formação de mais de
sete mil profissionais educadores a cada ano.
Tive a oportunidade de realizar o curso em Londres, na Inglaterra, pois sou
professora de Língua Inglesa e estou ciente, enquanto profissional comprometida
com o meu trabalho, da necessidade de constante formação. Este curso
proporcionou-me intensas vivências com relação ao compromisso com a
constituição de sujeitos capazes de expressarem-se utilizando a Língua Inglesa. No
entanto, uma importante aprendizagem, dentre tantas outras no decorrer do curso,
despertou-me maior atenção: a viabilidade da utilização da avaliação formativa.
Estar inserida em um contexto que colocou em prática este tipo de avaliação me fez
refletir a respeito das reais possibilidades de implantá-la em meu ambiente de
trabalho e estudo.
Avaliar é verbo constituinte de um organismo complexo chamado educação.
Está presente e assume diferentes facetas, produzindo caminhos diversos que
podem enriquecer, formar e motivar, como, também, empobrecer, rotular e
desanimar. Isto não se faz diferente quando se trata da aprendizagem de uma língua

1

Certificate in English Language Teaching to Adults.
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estrangeira, pois a avaliação também se preocupa em promover diagnóstico e
assegurar a formação, quando, ao efetuar observações e testagens, vale-se de seus
resultados para analisar o alcance dos objetivos e, em decorrência, orienta e
subsidia decisões a favor da aprendizagem, da superação, do desenvolvimento.
Superar resistências ou alterar a prática exige ser capaz de refletir
relativamente a ela. Para tanto, é fundamental o aprofundamento teórico,
principalmente aquele que ofereça indicadores para o meu aperfeiçoamento como
professora avaliadora. Avaliar melhor, principalmente no intuito de levantar
indicadores capazes de elucidar o conteúdo e forma de aprendizagem, demanda
realizar uma avaliação com intenções formativas.
Meu interesse pelo campo da avaliação escolar já era grande antes de
participar e receber a formação CELTA. Todavia, ele se intensifica a partir da
inserção e vivência de uma avaliação de cunho formativo. Decidi por aprofundar
meus estudos neste tema, analisando as práticas formativas no curso CELTA no
intuito de compreendê-las e confrontá-las às proposições teóricas, bem como
delinear as possibilidades de transpô-las para a minha realidade, aqui no Brasil.
Compreender as formas concretas de efetivação de uma avaliação formativa,
após vivenciar uma proposta, tornou-se uma preocupação minha após iniciar o
CELTA. Apesar de um aparente “tecnicismo” na condução dos trabalhos lá
desenvolvidos, não pude deixar de me surpreender com o comprometimento sempre
presente no acompanhamento das aprendizagens e realizações dos alunos. Mas,
mais que o mero acompanhamento, toda uma sequência de estratégias interventivas
era concebida e implementada no intuito de assegurar o avanço constante e a
aprendizagem progressiva. Inquietações e dúvidas instalaram-se e evidenciou-se
uma questão: compartilhar uma vivência de avaliação formativa pode contribuir para
a formação de professores avaliadores e para a melhoria da ação docente? Mas,
outras questões teimaram em emergir: a avaliação CELTA é efetivamente
formativa?; quais as características de formatividade enunciadas pela avaliação
promovida no CELTA?
Para minha formação enquanto professora, a experiência CELTA foi
fundamental para compreender melhor as ações de ensinar e avaliar, bem como
para esclarecer a interdependência existente entre essas tarefas docentes.
Esperando estar certa ao desejar compartilhar essa vivência, estabeleceu-se como
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objetivo geral a orientar esse estudo: apresentar e analisar, consoante o referencial
teórico, a conceituação e proposta de uma avaliação compromissada com a
formatividade, em consonância com as atividades do curso CELTA. Espera-se, com
a sua efetivação, enunciando e refletindo acerca das características que apresenta a
avaliação CELTA, ampliar as possibilidades de utilização de práticas formativas no
ensino de língua inglesa e no ensino em geral.
O objetivo traçado para a presente pesquisa necessitou estabelecer metas
mais restritas para o aprofundamento do estudo, considerando sua amplitude e
ramificações. Desta forma, fez-se necessário:
1. Ampliar o referencial teórico relativamente à avaliação formativa.
2. Descrever a composição do CELTA, apresentando a sua abrangência e as
atividades que implementa.
3. Comparar as atividades realizadas no CELTA com o referencial teórico
estudado, analisando os limites e as possibilidades da efetividade da
avaliação formativa no curso.
4. Oferecer contribuições para maior compreensão em relação ao conceito e
efetivação da avaliação formativa.
Para que as metas fossem alcançadas, escolheu-se a
QUALITATIVA.

ABORDAGEM

A opção por esta abordagem de pesquisa se deu pelo fato desta ter

como foco o homem e seu cotidiano nos âmbitos político e social. A ciência não
mais detém a verdade absoluta, mas fornece subsídios para interpretação e
reinterpretação. Para tanto, Flick (2004, p. 20) destaca:
Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha
correta de métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de
diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua
pesquisa como parte do processo de produção de conhecimento e na
variedade de abordagens e métodos.

Denzin e Lincoln (2006, p.17), por sua vez, tratam do pesquisador qualitativo
como um “confeccionador de colchas”, por conta da gama de reflexões e
interpretações que necessita realizar para melhor compreender a realidade
investigada.
Moreira (2002) ressalta seis características da pesquisa qualitativa, a saber:
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(1) a interpretação como foco da pesquisa; (2) a ênfase na subjetividade; (3) a
flexibilidade no decorrer do estudo, ou seja, não há confirmação de hipóteses, mas
investigações, podendo acarretar na mudança de rota da pesquisa; (4) a ênfase no
processo e não no resultado; (5) o contexto ligado ao comportamento das pessoas,
resultando na formação de experiência; e (6) a influência que o pesquisador pode
sofrer do ambiente de pesquisa, ao realizá-la.
A abordagem qualitativa abarca interpretação; subjetividade – mantida sob
“rédeas curtas” quando a realidade é analisada tendo por respaldo o referencial
teórico a desvelá-la; indutividade, quando vai encaminhando a tecitura das
conclusões na consideração do encontrado/vivenciado; processualidade, ao
respeitar e considerar a progressão dos eventos. Esses aspectos foram percebidos
no decorrer do estudo, não só pela vivência da situação de formação descrita – tanto
no que concerne ao ensino quanto à avaliação – mas quando sistematizando e
descrevendo o experienciado, pude aprofundar compreensões ao mergulhar no
referencial teórico.
A pesquisa, quanto à tipologia, portanto, configura-se em um relato de
experiência. Todavia, mais que a descrição de vivências, o compromisso é com a
reflexão e entendimento dessas, tendo por baliza o referencial teórico que elucida o
significado de avaliação formativa. Essa modalidade de pesquisa traz ao trabalho
dados e interpretações de uma vivência do pesquisador como participante de todo
um processo. Deste modo, o procedimento de coleta de dados embasou-se na
análise documental, pois estes foram fundamentais para a configuração do vivido.
Os procedimentos de análise dos dados se deram pela análise temática, ou seja,
pela frequência com que alguns termos e/ou ideias se repetiam nos documentos
investigados.
Para a realização do estudo, inicialmente foi necessário o detalhamento e
esclarecimento da composição do curso CELTA e as suas mais variadas atividades.
Para tanto, no capítulo 2, estão elencadas informações a respeito do curso,
intentando maior compreensão do conjunto de atividades realizadas para provocar
esclarecimentos no concernente às reflexões feitas no capítulo seguinte.
O capítulo 3, intitulado “Avaliar o aprender ou avaliar para aprender?”, abarca
análise e reflexão a respeito das atividades do CELTA, consoante o referencial
teórico pertinente à avaliação formativa. Neste capítulo, analisa-se o conceito de
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avaliação de cunho formativo e suas implicações para a aprendizagem e
apresentam-se as devidas reflexões para elucidar a presença e efetividade de
práticas formativas no curso.
Finalmente, foram tecidas considerações acerca do trabalho produzido,
retomando o caminho percorrido e constatando progressos e respostas para os
objetivos traçados para o andamento do estudo. As considerações têm o intuito de
levar à compreensão da importância da vivência de uma aprendizagem embasada
na avaliação formativa, caracterizando repercussões positivas no processo de
ensino e aprendizagem na formação de professores e, consequentemente, no
ensino em geral, propondo, assim, sugestões para a sua pertinência e eficácia.
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2 CELTA: UM CAMINHO DE FORMAÇÃO

Não é no silêncio que os homens
se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação-reflexão.
(FREIRE, 1987)

O CELTA foi concebido e implementado pela Universidade de Cambridge,
pretendendo a qualificação profissional e a emissão de certificações que atendem às
necessidades de formação do profissional de Língua Inglesa. Sendo uma das
universidades mais antigas do mundo, Cambridge possui como valores a “[...]
liberdade de pensamento e expressão e ser livre da discriminação”, sendo sua
missão “[...] contribuir para a sociedade através da busca de educação,
aprendizagem e pesquisa no mais alto nível de excelência” (UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE, 2010, tradução nossa). O CELTA é parte de uma família de exames
profissionais e acadêmicos da Cambridge ESOL2 (Inglês para Sujeitos Falantes de
Outras Línguas), instituição da universidade que tem por objetivo “[...] fornecer aos
estudantes em todo o mundo acesso a avaliação da língua de maior qualidade
possível” (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2010, tradução nossa) e é coordenado
pelo Sindicato de Exames Locais da Universidade de Cambridge (UCLES3), uma
das maiores agências de avaliação educacional do mundo.
O compromisso com a formação para a promoção do ensino da língua inglesa
é a base para a organização e desenvolvimento de todas as ações da organização
de Professores de Inglês para Sujeitos Falantes de Outras Línguas (TESOL4). A
aprendizagem a ser alcançada, conforme compreendem, precisa estar alicerçada
em um ensino que respeite o aluno e prepare o professor que vai ensinar falantes de
uma outra língua.
O curso CELTA foi concebido de maneira a ser flexível, afinal os seus
English to Speakers of Other Languages
University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
4
Teachers of English to Speakers of Other Languages
2

3
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proponentes partiram da concepção de que era fundamental abarcar diferentes
necessidades e condições para oferecer uma formação mais adequada para o
ensino de língua inglesa. Como características, o CELTA:
•

Integra teoria e prática;

•

Possui 120 horas de contato presencial que incluem: sessões de input,
que se caracterizam por aulas onde o professor realiza atividades com os
alunos CELTA, providenciando conhecimento teórico e discussões
pertinentes para suprir as necessidades profissionais que o ensino de
língua inglesa apresenta; planejamento de aulas supervisionado; prática
de ensino; feedback da prática supervisionada; observação dos colegas
de sala quando das aulas ministradas; observação de professores
experientes; e, ainda, tempo para consulta aos professores no que se
refere ao planejamento de aulas;

•

Oferece seis horas de prática supervisionada e avaliada;

•

Propõe seis horas de observação de aulas lecionadas por profissionais
experientes no ensino de língua inglesa;

•

Proporciona o mínimo de 80 horas adicionais para leitura, pesquisa,
elaboração de projetos e preparação de aulas;

•

Solicita que o aluno CELTA entregue, ao final do curso, seu portfólio de
trabalho, incluindo materiais relacionados à prática de ensino, juntamente
com os projetos escritos.

O regulamento do curso deixa claro que não é possível participar das aulas à
distância, uma vez que o sistema de avaliação não se resume a testes finais, mas
constitui-se um processo contínuo, com devolutivas constantes, preocupadas com o
aperfeiçoamento da aprendizagem e a melhor formação dos professores.

2.1 OS CANDIDATOS
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O CELTA tem como preocupação abranger profissionais da educação que
possuem pouca ou nenhuma experiência no ensino de língua inglesa, ou mesmo
aqueles que tiveram algum tipo de formação inicial na área. Assim sendo, configurase apropriado para aqueles que desejam ensinar inglês, como língua estrangeira
para adultos, ou trabalhar com o ensino de língua inglesa no Reino Unido ou em
qualquer outro país.
Para candidatar-se a uma vaga no curso, o interessado deve ter nível de
educação equivalente ao solicitado para a entrada no ensino superior e, se
estrangeiro, necessita apresentar bom entendimento da língua inglesa, a ser
comprovado pela apresentação de certificação de proficiência. Esta exigência
decorre da preocupação em centrar os esforços na formação e aperfeiçoamento
para a docência, pois não há espaço ou tempo para a aprendizagem do idioma.
A seleção dos candidatos é criteriosa, principalmente porque é grande o
número de interessados. Tudo principia pelo encaminhamento do currículo vitae e
de um texto esclarecendo as razões de desejar participar do processo de formação.
Ainda, uma ficha padrão, disponibilizada no site da instituição, precisa ser
encaminhada devidamente preenchida. Dentre os selecionados na primeira etapa, a
escolha final resulta de entrevista realizada presencialmente, com moradores locais,
e por telefone, com os residentes em outros países.
O rigor da seleção, a dificuldade da distância e o domínio do idioma são
alguns dos fatores que tornam tão relevante a possibilidade de integrar essa
proposta de formação para a docência. São poucos os selecionados, são apenas
doze. Mas a exigência é traduzida em compromisso com a proposição de uma
formação criteriosa, desenvolvida consoante objetivos bem delineados e uma
proposta pedagógica que respeita o aprendente.

2.2 OS OBJETIVOS

O curso compromete-se com a formação de professores de língua inglesa
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para falantes de outros idiomas. Assim, não se limita ao aperfeiçoamento do domínio
do inglês, mas com a apropriação das melhores e mais relevantes formas de
ministrá-lo para aqueles que nasceram e cresceram em ambientes onde outra língua
prevalece.

Assim,

os

objetivos

orientadores

são:

“(a)

adquirir

essencial

conhecimento e familiaridade com os princípios de um ensino efetivo; (b) adquirir
habilidades práticas variadas para o ensino de língua inglesa para alunos adultos; e
(c) demonstrar habilidade de aplicar seu aprendizado em um contexto de ensino
real” (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2010, tradução nossa).

2.3 OS CONTEÚDOS

O programa do curso apresenta cinco unidades de aprendizagem, que
contemplam conhecimentos disciplinares e pedagógicos específicos da área de
ensino ESOL. A organização das unidades observa os princípios da sequenciação e
integração de temáticas, principalmente no intuito de promover o envolvimento dos
estudantes com o objeto de estudo e seu avanço gradual em temas e situações
mais complexos. As cinco unidades são (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2000,
tradução nossa):
• Unidade 1: Alunos e professores e o contexto de ensino e aprendizagem;
• Unidade 2: Análise e compreensão da linguagem;
• Unidade 3: Habilidades de linguagem: leitura, compreensão auditiva, oral e
escrita;
• Unidade 4: Planejamento e recursos para diferentes contextos de ensino;
• Unidade 5: Desenvolvimento de habilidades de ensino e profissionalismo.
As cinco unidades são viabilizadas nas disciplinas que as compõem. Cada
uma destas é denominada sessão de input. A palavra input, neste contexto, referese ao conjunto de idéias, tempo e conhecimento trabalhados em atividades e
discussões propostas, com o intuito de promover subsídios necessários para o

18

sucesso da prática. Nas disciplinas, afora a proposição de conteúdos, são
propiciadas vivências no intuito do ampliar as possibilidades de aperfeiçoamento
para o ensino. Para tanto, há o cuidado em promover feedbacks constantes e
coletivos, pretendendo que todos aprendam com os acertos e com os equívocos. As
disciplinas que integram as unidades são:
1. Linguagem Desconhecida
Esta sessão tem o objetivo de colocar os alunos CELTA na condição de
estudantes de Língua Inglesa, para que experimentem como é aprender
uma nova língua. O conteúdo é composto por atividades básicas para a
aprendizagem de um dialeto africano (no caso do programa Janeiro/2010).
A escolha de uma língua totalmente desconhecida entre os alunos
pretende gerar, junto a eles, o mesmo estranhamento que a aprendizagem
do inglês pode ocasionar para aqueles que o aprendem.
O professor – dominante desta linguagem – comunica-se utilizando
somente o dialeto, mostrando a possibilidade de manter os alunos em
contato com o objeto de estudo, sem precisarem recorrer à língua
materna. Com esta postura, o professor também dá exemplos de técnicas
a serem utilizadas para facilitar a comunicação e, ao mesmo tempo,
incentivar a experimentação da língua em sala de aula, lugar onde seria,
talvez, a única possibilidade de prática.
As atividades realizadas durante a aula são dinâmicas, visuais,
centralizadas no domínio de frases e pronúncia. As mesmas tornam-se
modelos para o trabalho com alunos de inglês em nível básico,
dinamizando a prática em sala de aula e aperfeiçoando o trabalho com os
alunos.

2. Planejamento de Aulas e Modelos de Planejamento
A sessão apresenta como objetivo colocar os alunos CELTA em contato
com formas diversificadas de metodologia e planejamento e orientar a
elaboração de um plano de aula, tendo por referência um modelo
determinado. Este modelo está alicerçado nos três elementos de Harmer
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(2007): envolver, estudar e acionar5. Para o autor, o aluno que está em
processo de aquisição da Língua Inglesa precisa desenvolver-se através
da exposição, motivação e oportunidades que lhe são dadas durante as
aulas. É por esta razão que, independente do método adotado pelo
professor, é necessário que haja uma sequência de ações que darão
acesso a estes elementos. Porém, isto não significa que estas ações
determinadas pelo professor precisam estar na sequência ESA. Harmer
(2007) deixa claro em seu estudo que o modelo necessita de flexibilidade
em consonância com as características de cada grupo.
Tendo isto em vista, a disciplina mostra a inserção dos três elementos de
Harmer (2007) no plano de aula, direcionando o objetivo das atividades a
serem estruturadas em conformidade com a essência de cada elemento
(ANEXO A). Ainda, a disciplina trabalha a elaboração de cada parte do
plano de forma expositiva, especificando o preenchimento de cada item,
principalmente o intitulado “objetivos específicos da aula”. Neste, são
realizados exercícios para a compreensão e elaboração de objetivos de
acordo com a aula ministrada.
A prática desta sessão se dá em situações reais de aprendizagem, nas
quais os alunos CELTA elaboram seu plano de aula para alunos reais e o
executam, obtendo a devolutiva do professor tanto na parte de elaboração
quanto na parte de execução.

3. Gerenciamento de sala de aula
O objetivo desta disciplina é orientar os alunos CELTA em relação a
algumas técnicas para regimento dos alunos em sala de aula. É
importante destacar que a palavra “regimento”, neste contexto, não pode
ser confundida com “autoritarismo”, mas precisa ser compreendida como
“coordenação”. Com as aulas expositivas, as práticas em grupo e as
leituras de textos informativos, trabalham-se instruções de atividades para
facilitar a centralidade do ensino no aluno, de forma a tornar o professor
mais orientador e menos interveniente.
5

Engage, Study and Activate.
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Exploram-se também fatores da postura do professor com relação a
diferentes momentos em sala de aula, como, por exemplo: alternativas
para chamar atenção dos alunos ao término de uma atividade; formas
mais integradas de feedback; posicionamento do professor perante o
quadro, não atrapalhando a visão dos alunos durante uma atividade;
posicionamento das mãos ao apontar para um aluno. Contato verbal e não
verbal entre professor e aluno também fazem parte da disciplina.

4. Ensino das habilidades
O estudo do ensino das habilidades de leitura, compreensão auditiva, oral
e escrita tem por finalidade fazer com que os alunos CELTA adquiram
conhecimento sobre as mesmas, compreendendo seus desdobramentos e
utilidade de acordo com autores selecionados, todos especializados no
assunto. Dentre estes, destacam-se: Byrne (1988), Grellet (1981), Harmer
(2007), Scrivener (2005) e Ur (1984). A disciplina tem também por objetivo
trabalhar as etapas e atividades a serem desenvolvidas em cada uma das
habilidades, analisando de forma minuciosa a necessidade do aluno em
cada uma e os benefícios advindos da preparação e sequenciação da aula
ministrada.
O estudo de cada habilidade é realizado separadamente, focando cada
uma delas com maior especificidade. A metodologia utilizada constitui-se
em aulas expositivas, integração de grupos, pesquisas e práticas de
atividades. No decorrer de cada estudo, são trabalhados o significado e os
desdobramentos da habilidade, atividades facilitadoras da aprendizagem e
a importância de cada uma delas para o desenvolvimento do aluno. Há
também a composição de grupos para a preparação de aulas fictícias,
intentando a aplicação do conteúdo estudado e a discussão de melhorias
após a apresentação para os demais.

5. Trabalho com vocabulário e fonologia
Considerada matéria necessária tanto ao professor quanto ao aluno
estudante da Língua Inglesa, o estudo do ensino de vocabulário e
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fonologia pretende orientar os alunos CELTA a trabalharem de maneira
eficiente com as palavras. Parcela das aulas propicia lidar com formas
diferenciadas de ensino de vocabulário, seguindo a Abordagem Lexical,
bem como orientar para procedimentos e tarefas a serem propostos para
que os alunos de Língua Inglesa se beneficiem e se apropriem deste ramo
do conhecimento da língua. Outra parcela das aulas atem-se ao estudo da
fonologia, quando se enfatiza a pesquisa e o conhecimento do professor
nesta área. Ele precisa estar apto a entender e trabalhar com os
complexos itens que estão contemplados nela e introduzi-los aos alunos
didaticamente. Destacam-se como itens: sons, tonicidade, entonação e
discurso articulado, ou seja, conexões entre uma palavra e outra no
discurso, ação que não se faz presente na linguagem escrita.
As aulas são ministradas de forma expositiva, com integração de grupos e
prática, proporcionando discussão acerca dos conteúdos, experimentação
de materiais elaborados e construção de material próprio para execução
em sala de aula.

6. Compreensão da linguagem
Apesar do grupo de alunos CELTA terem o inglês como primeira ou
segunda língua ou como língua estrangeira proficiente, o desenvolvimento
da compreensão da linguagem se faz necessário, uma vez que a
aprendizagem integral é compreendida e assumida como prioritária.
Sendo assim, embora se saiba que o professor não é o único dono do
saber, sua formação com relação às mais variadas facetas da linguagem é
fundamental para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais rico e
eficiente, proporcionando ao aluno as orientações necessárias para a
construção do conhecimento.
Esta disciplina está dividida em várias sessões, que se sucedem durante o
curso. Estas têm como objetivo promover a análise de Língua Inglesa no
que se refere aos seus elementos gramaticais. Estudam-se os porquês
das estruturas da língua para que o professor esteja preparado para
conduzir e orientar o estudo das mesmas em sala de aula com seus
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alunos.
São conduzidas aulas práticas com os alunos CELTA, priorizando o
trabalho em pares ou grupos, pois acredita-se na aprendizagem em meio
a troca de experiências. No ensino de cada elemento, são colocadas
situações que os alunos CELTA precisam resolver e, posteriormente,
discutir a melhor forma de aplicação das mesmas em sala de aula.
7. Introdução da nova língua: contextualização e verificação da
compreensão
Esta sessão prepara os alunos CELTA para contextualizarem o ensino da
Língua Inglesa em cada aula preparada. Salienta também a importância
da verificação da compreensão de uma instrução, vocabulário ou
conteúdo, utilizando perguntas que ativem o raciocínio do aluno, retirando
as famosas e tradicionais: “Vocês entenderam?”. Ao contrário, estudam-se
problemas e situações possíveis de emergirem no decorrer de uma aula
para evitá-los. Planejar é antever e reduzir chances para a não
aprendizagem.
O questionamento é uma estratégia importante, não para obrigar a uma
resposta certa, mas para suscitar reflexão e ampliar as possibilidades de
compreensão; para despertar conhecimentos e analisar a aprendizagem,
como, por exemplo: ao estudar um texto, um dos alunos pergunta o
significado da palavra “vet” (veterinário). Conhecendo seus alunos e
sabendo que essa dúvida poderia surgir, o professor retira a pergunta de
verificação de seu planejamento e lança o desafio ao aluno: “Essa pessoa
trabalha como médico?”, “Na sua opinião, ela trata pessoas ou animais?”.
É por essa razão que todas as aulas ministradas precisam estar
contextualizadas. O aluno poderá responder às perguntas com o auxílio do
texto estudado, sem que o professor simplesmente traduza a palavra para
ele.
Para promover o estudo das estratégias apresentadas acima, são
realizadas aulas práticas para que os alunos CELTA analisem situações
de aprendizagem e elaborem suas próprias atividades. Para a sua
aplicação, os próprios alunos atuam como aprendentes do idioma,
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permitindo a vivência de situações de sala de aula em suas intervenções.

8. Análise das necessidades do aluno
Esta disciplina tem por objetivo promover o estudo das necessidades dos
alunos em sala de aula. Discutem-se estratégias para coletar informações
sobre as intenções e razões dos alunos ao frequentar as aulas e, a partir
delas, preparar o programa de ensino.
São trabalhadas diversas situações nas quais os alunos CELTA precisam
analisar, compreender e procurar soluções para o que é encontrado. São
feitas discussões acerca dos problemas, como também avaliações das
melhores formas de intervenção.

9. Estágios ESA
Com o objetivo de detalhar e analisar os elementos de Harmer (2007),
trabalha-se cada estágio separadamente para maior compreensão dos
mesmos e para que, posteriormente, cada elemento seja contemplado de
forma eficiente em sala de aula.
Em linhas gerais, o conteúdo da disciplina abarca as seguintes
concepções: (a) Envolver: estabelecer um contexto e despertar o interesse
do aluno para conduzir uma aprendizagem efetiva. Esta etapa pode ser
composta de jogos, histórias, figuras etc.; (b) Estudar: focalização da
linguagem em três dimensões: significado, função e estrutura. O estudo
pode se dar de formas variadas, bem como a realização de exercícios; (c)
Acionar: utilização da linguagem estudada de forma mais livre. Aplicação
do conhecimento adquirido em situações proporcionadas pelo professor
sem maiores intervenções. É a hora do aluno utilizar o que aprendeu em
um contexto, de forma natural (HARMER, 2007).
A partir dessas concepções, são proporcionadas experiências concretas
aos alunos CELTA e o estudo das mesmas, envolvendo compreensão,
análise, motivação e execução. Discutem-se as implicações dos
elementos de Harmer (2007) na aprendizagem do aluno e a elaboração de
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atividades pertinentes para oferecer a sequenciação proposta.

10. Utilização dos recursos da sala de aula
Nesta sessão técnica, são explorados os recursos que a sala de aula
possui, com o objetivo de auxiliar o professor em sua prática pedagógica.
Analisam-se ideias de atividades que poderiam ser executadas com o
auxílio desses recursos e realiza-se a sua testagem.
O professor do curso traz materiais concretos possíveis de serem
utilizados em sala de aula para auxiliar e facilitar a aprendizagem do
aluno, como também torná-la mais interessante e prazerosa. Compõe-se
grupos de estudo e cada um trabalha com os materiais necessários ao
desenvolvimento das atividades. Estas são apresentadas aos demais
grupos e recebem apreciações e críticas. Importa destacar que todo o
trabalho visa ao aprimoramento e aperfeiçoamento do processo de
trabalho.

11. Avaliação de livros didáticos
A utilização de livros didáticos no ensino de língua inglesa pode vir a se
tornar tarefa complexa e minuciosa, exigindo do professor olhar atento e
crítico ao analisá-los. Há uma quantidade grande de livros nessa área, por
isso a importância da análise do professor para validar os seus conteúdos.
A sessão tem por objetivo trabalhar e expandir o olhar dos alunos CELTA
para os critérios a serem avaliados em um livro didático, considerando o
grupo de alunos com quem trabalhará. Dentre os critérios, destacam-se:
(1) itens de gramática (Quais itens estão inclusos? Eles correspondem às
necessidades dos alunos? Estão apresentados em unidades pequenas
suficiente para uma aprendizagem facilitada?); (2) organização do livro
(Possui continuidade? Há revisão de conteúdos? Há índice de itens de
linguagem?); (3) compreensão auditiva (Que tipo de material, está
contido? Estas áreas estão contextualizadas? Como são os exercícios?);
vocabulário (O material permite que os alunos expandam o seu

25

vocabulário? O quanto de vocabulário é ensinado?); (4) leitura (Os textos
de leitura são utilizados para produzir linguagem? Há foco no
desenvolvimento das estratégias de leitura?); (5) escrita (Como o material
lida com escrita controlada, escrita guiada e escrita livre ou semi-livre? Há
variedade de atividades?); (6) oralidade (Dá-se ênfase à oralidade no
livro? Que tipo de material para oralidade está contido no livro?); (7)
fonologia; (8) uso da língua em diferentes situações cotidianas; (9)
variedades da língua (inglês internacional); (10) seleção de conteúdos;
(11) procedimentos de ensino e aprendizagem (Como os novos itens
gramaticais são apresentados e praticados?); e (12) valores sociais e
culturais (Os conteúdos sociais e culturais apresentados no livro não
compreensíveis aos alunos?) (CUNNINGSWORTH,1995).
A aula se dá de forma prática, ocasionando o manuseio de livros
selecionados, para que façam anotações e comparem seus resultados e
opiniões. Esta experiência gera aprendizagens relevantes, principalmente
por promover rica troca de ideias e o delineamento de novos caminhos no
que concerne à compreensão e utilização do material didático considerado
adequado.

12. Tipos de alunos, inteligências e motivação
Trabalha-se esta sessão a fim de apresentar, aos alunos CELTA, algumas
características de estudantes de diferentes nacionalidades e como lidar
com elas em sala de aula. Oferece, também, um estudo das múltiplas
inteligências (GARDNER, 1995), ressaltando a importância da valorização
das habilidades individuais do aluno quando atuando e interagindo em
atividades

grupais.
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aprendizagem ocorra.
Para o estudo das características de alunos e da motivação, são
trabalhados estudos de caso, onde os alunos CELTA discutem pontos
positivos e pontos de dificuldade e estudam a melhor forma de
intervenção. As múltiplas inteligências (GARDNER, 1995) são analisadas
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em forma de leitura. Todavia, tal decorre da identificação das próprias
habilidades em confronto com o texto, bem como a de integrantes da
turma, enquanto parte de um exercício que poderá auxiliar na identificação
dessas mesmas habilidades nos alunos de uma sala de aula. São
analisadas também atividades que seriam viáveis para os diferentes tipos
de habilidades, focando os três canais de comunicação e aprendizagem:
auditivo, visual e cinestésico/cinestético.

13. Erros e correção
Compreendendo aspectos variados do erro e sua correção em atividades
desenvolvidas em sala de aula, a sessão tem por objetivo a compreensão
do erro como oportunidade de aprendizagem e a exploração de técnicas
de correção para que os próprios alunos identifiquem, analisem e
desenvolvam estratégias para superarem suas dificuldades. Dentre essas
técnicas, encontra-se o uso de expressões faciais, perguntas; códigos de
correção para redações e correção do colega. É salientada a importância
de se analisar o melhor momento para efetuar a correção, pois a
intervenção do professor precisa ser positiva e válida, considerando o
momento da aula e as necessidades e particularidades do aprendiz.
A aula é realizada de forma prática, pela apresentação, aos alunos
CELTA, de algumas situações nas quais a tipologia do erro demanda a
intervenção do professor. Quando da análise de textos escritos, a
intervenção do professor visando a auxiliar o aluno na superação de
problemas de aprendizagem é diversa. Codificações são registradas à
margem do texto e, ao retomar a própria tarefa, o aluno terá elementos
para localizar e superar suas incompreensões. Para desenvolver essa
habilidade de correção, textos produzidos por educandos – aprendentes
da língua inglesa – são fornecidos e corrigidos pelos cursistas. As análises
e registros, por eles efetivadas, são analisados e aperfeiçoados,
posteriormente, por todos que participaram da tarefa.

14. Utilização de material autêntico
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Muitos dos materiais elaborados para estudantes de língua inglesa são
adaptados para que propiciem maior compreensão, segundo o nível no
qual se encontra o aluno em termos de domínio. Embora isto seja positivo
para a sua aprendizagem e auto estima, é importante que o professor
saiba trabalhar com materiais autênticos, ou seja, que o aluno acesse
textos do cotidiano, retirados de revistas, jornais, internet. O objetivo desta
sessão é de explorar diferentes estratégias de trabalho, utilizando o que
denominam material autêntico e como fazer deste recurso uma fonte
favorecedora de aprendizagem.
Primeiramente, durante a sessão, os alunos CELTA vivenciam uma
atividade produzida com material autêntico, passando-se por estudantes
de Língua Inglesa. Posteriormente, são divididos em pequenos grupos e
recebem um material autêntico para elaborarem uma aula e depois
proporem-na aos demais colegas. Após as apresentações, o professor
promove feedback, indicando os pontos positivos e negativos. Esse
momento avaliativo é compartilhado com os demais colegas, que também
emitem suas opiniões. Todos os comentários são anotados para
posteriormente serem analisados com maior cuidado.

15. Ensino Individual
O objetivo apresentado nessa aula contempla o ensino de Língua Inglesa
para um único aluno. Nessa sessão, os alunos CELTA estudam as
possibilidades de trabalho quando experimentam essa modalidade de
situação. O ensino destinado a um só aluno é diferenciado, apresentando
particularidades principalmente no que se refere às formas de ensino e de
acompanhamento das aprendizagens.
Os assuntos referentes ao tópico são expostos pelo professor e discutidos
pelos alunos CELTA. Nessas discussões, alguns aspectos se destacam,
como a aplicação de avaliação diagnóstica, podendo assim estabelecer o
nível da língua na qual o aluno se encontra para, então, elaborar o plano
de curso; entrevista para constatar as reais intenções do aluno ao mostrar
interesse em aprender a língua; benefícios e desvantagens tanto para o
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professor quanto para o aluno ao assumirem o compromisso de um
trabalho individualizado.

16. Construção de Plano de Curso
A sessão apresenta como objetivo o estudo e elaboração de um plano de
curso pelos alunos CELTA. Essa elaboração observa os itens e aspectos
inerentes a este tipo de planejamento. O plano de curso apresenta de
maneira sistematizada o cronograma e as ações a serem desencadeadas,
tendo por baliza os objetivos estabelecidos e os conteúdos a serem
apropriados.
Durante a sessão, os alunos CELTA lêem relativamente aos temas,
programa e plano de ensino e, em grupos, elaboram seus próprios planos
de curso, de acordo com a situação apresentada pelo professor,
enunciando tipo de alunos, nível de aprendizagem e interesses.

17. Alfabetização
Levando em conta a multiplicidade de cultura e valores que o professor
pode encontrar em uma sala de aula para o ensino de Língua Inglesa, a
sessão oferece um estudo a respeito daqueles alunos que não possuem a
escrita romana como seu próprio sistema de escrita. Em uma sala de
múltiplas linguagens, o professor pode encontrar este tipo de aluno com
quem precisa lidar. Por isso, há necessidade de conhecer o aluno
concreto que busca a aprendizagem da língua inglesa, bem como dispor
de atividades diferenciadas de alfabetização da escrita romana para serem
aplicadas.
Os alunos CELTA entram em contato com a escrita de diversas culturas,
que não tem por base a escrita romana e analisam atividades que
poderiam ser desenvolvidas. Estas são elaboradas e fornecidas pelo
professor, que faz orientações acerca da aplicabilidade de cada uma
delas.
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18. Ensino de Inglês para Negócios
O ensino de inglês para negócios é considerado um dos ramos de ensino
da língua, diferindo seu objetivo das demais áreas. Por tratar de um
assunto específico e cada vez mais procurado pelas empresas, o
professor de Língua Inglesa precisa estar preparado para lidar com este
perfil de alunos.
A sessão propicia o contato com atividades diferenciadas, que
contextualizam o ambiente de negócios e promovem trabalho com
vocabulário específico e, consequentemente, o ensino das quatro
habilidades e gramática. Os alunos CELTA vivenciam as atividades
trazidas pelo professor e estudam possibilidades de propiciar maior
aproveitamento e aprendizagem.

19. História do Ensino de Língua Inglesa
Para entender a razão da forma de ensino da língua inglesa nos dias de
hoje, o CELTA traz um histórico de sua evolução ao longo dos anos. A
sessão traz como conteúdos as tendências e abordagens de ensino da
língua e como estas se davam em sala de aula, contextualizando seu
surgimento e processo histórico.
Inicialmente, é caracterizada a diferença entre abordagem, método e
técnica, a partir das ideias de Lewis (1993), que posiciona estes três
elementos como um arranjo hierárquico, constituindo a técnica como
portadora de um método que, por sua vez, tem como base uma
abordagem. Ou seja, toda técnica utilizada em uma prática tem como
elemento norteador um método. E este método abarca como princípios e
objetivos uma abordagem. O autor enuncia, ainda, que os professores
precisam de técnicas, mas necessitam também serem educados para vêlas como exemplos de princípios teóricos e, por esta razão, sujeitos a
avaliação contínua e a mudanças progressivas.
A partir da verificação dos elementos ligados às ideias propostas por
Lewis (1993), destaca-se uma cronologia de tendências do ensino de
língua inglesa desde o século XVIII, como também tendências atuais,
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situadas como pilares para o ensino em salas de aula e elaboração de
livros

didáticos. Estas

tendências

concentram-se

em: Abordagem

Comunicativa, Resposta Física Total (Total Physical Response), hipótese
da aquisição/aprendizagem de Krashen (1981), entre outros.
Participando de aulas expositivas e realizando leituras, os alunos CELTA
entram em contato com a cronologia de tendências do ensino de Língua
Inglesa, trabalham a compreensão do conteúdo e estabelecem ligações
entre as tendências do passado e as atuais. Estudar o surgimento e
desdobramentos do ensino da língua é compreender fatores inerentes ao
processo de ensino e aprendizagem estabelecidos nos tempos atuais.

20. Carreiras no ensino de Língua Inglesa
A sessão apresenta um resumo de áreas relacionadas ao processo de
ensino e aprendizagem nas quais o professor de Língua Inglesa poderia
atuar. Dentre os ramos que a língua apresenta, como ensino individual,
inglês para negócios e preparatório para exames internacionais, há
também a possibilidade do trabalho como diretor de estudos ou
coordenador de ações pedagógicas de determinado grupo de professores.
As aulas incluem discussões acerca das áreas citadas, assim como a
análise de “dicas” de professores experientes a respeito de situações em
sala de aula, planos de aula e materiais. É discutida a utilização da
internet como recurso facilitador de busca de novos materiais, livros
didáticos, dicionários e pesquisas sobre a língua. Uma lista de sites
confiáveis é disponibilizada aos alunos CELTA, a fim de incentivar sua
busca e utilização.

2.4 METODOLOGIA
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Para atingir a formação de educadores capacitados e comprometidos com o
processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, o curso CELTA dispõe de
quatro áreas favorecedoras de estudo e experimentação, a seguir: prática de ensino;
sessões de input; observações de aula; e projetos para a análise de técnicas de
ensino, áreas da linguagem, materiais educacionais e estilos de aprendizagem. A
formação prática do aluno CELTA, alicerçada em uma teoria fundamentada, é
compromisso dos educadores do curso, que propõem caminhos diferenciados para
a construção de professores motivadores e orientadores, preocupados com o
desenvolvimento do aluno independente, autônomo, descobridor do conhecimento.

2.4.1 Prática de ensino

Essa área do curso CELTA tem por objetivo fornecer aos alunos a experiência
de elaboração e execução de planos de aula em situações reais de ensino e
aprendizagem. Para isso, a escola promotora do curso, parceira da Universidade de
Cambridge, além da capacitação para professores de Língua Inglesa, oferece cursos
da língua para falantes de outras línguas. Estes vêm à Inglaterra com o intuito de
vivenciar o estudo da língua em um contexto onde é necessária a sua prática para a
realização das ações do dia a dia e para estabelecer relações com outros indivíduos.
Ainda intentando oferecer uma formação para o ensino mais ampla e
completa, são oferecidas aulas extras aos iniciantes no contato com a Língua
Inglesa, com o intuito de proporcionar aos alunos CELTA a prática de sala de aula.
Por esta razão, a necessidade da comunicação entre professor-aluno e aluno-aluno
em inglês torna-se vital para a construção da dinâmica das relações em sala de
aula. Este fato explica o estudo das disciplinas “língua desconhecida” e
“gerenciamento de sala de aula”, fornecendo suporte e reforço aos alunos CELTA
para poderem compreender e lidar com os impasses recorrentes em sala.
As aulas ministradas pelos alunos são graduais, ou seja, aumentam a sua
duração na medida que as sessões de input oferecem maior fundamentação para o
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ensino. Portanto, envolvem alunos CELTA lecionando diferentes partes de uma
mesma aula, com foco nos elementos ESA. Por isso, a importância da comunicação
entre os alunos ao elaborarem o plano de aula, proporcionando fluidez e coerência
ao processo.
Durante a semana, algumas sessões são destinadas à revisão e orientação
do plano de aula pelos tutores, que fazem comentários e sugestões a respeito do
conteúdo a ser abordado. Para a aula prática, é preciso a observação do tutor e dos
colegas CELTA durante o processo. O tutor leva em mãos o plano de aula e as
atividades a serem realizadas, para compreender e avaliar a elaboração e efetivação
do processo educativo, bem como o desempenho do aluno.
Após a aula, o tutor promove um feedback, apresentando ao aluno e ao grupo
sua apreciação pessoal acerca do realizado, para tanto, elucida pontos positivos e
negativos e propõe sugestões para a próxima vivência. Em suas anotações, faz
referência aos conteúdos das sessões de input, salientando a importância da
utilização de tais conteúdos na prática docente. Os outros alunos também precisam
apresentar o feedback aos colegas, aplicando seus conhecimentos adquiridos no
curso para fundamentar seus comentários.
Faz parte da dinâmica da prática de ensino, o aluno CELTA trocar os grupos
de alunos que participam das aulas extras por estes estarem divididos em níveis de
compreensão da Língua Inglesa. Isto decorre de fazer-se necessária a prática de
ensino em diferentes contextos, proporcionando uma maior variedade de
experiências e a percepção das necessidades dos alunos em cada grupo.

2.4.2 Sessões de input

As sessões de input constituem-se momentos de estudo, fundamentação e
experimentação, promovendo a exploração da docência e do processo de ensino e
aprendizagem em suas mais variadas instâncias. A proposta de ensino pelos tutores
pauta-se em princípios discutidos por Harmer (2007) e Scrivener (2005), retirando a
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atenção destinada ao professor para concentrá-la no aluno, conscientizando ambos
acerca de sua responsabilidade na efetivação do processo, transformando o
professor em orientador e o aluno em construtor de conhecimentos decorrentes das
relações cognitivas promovidas e trocas de experiências propiciadas.
As aulas ministradas pelos tutores, enquanto “ensinam” os seus alunos a
constituírem-se professores, ocorrem nos mesmos moldes orientados, para serem
assumidos quando forem dedicar-se ao ensino da língua inglesa. Assim, o método
de ensino é, na verdade, o método ensinado.
Faz parte das sessões a troca de informações do assunto a ser tratado,
explorando a apropriação de conhecimentos prévios pelos alunos CELTA, para
então realizar o seu estudo e aprofundamento. Os tutores promovem a
experimentação de atividades inerentes ao conteúdo trabalhado, intentando a
avaliação dos alunos a respeito da sua aplicação em sala de aula. Importa destacar
que, por vezes, ao trabalhar parcelas de compreensão da linguagem, os tutores
realizam as mesmas ações que fariam com aprendentes da sala de aula comum,
para então promover as explicações e análises necessárias.
Em meio aos estudos e análises, os alunos elaboram pequenos projetos,
aulas e atividades a serem desenvolvidas a partir das discussões e apresentam-nos
aos demais para avaliação e aperfeiçoamento. Estas ações servem de exemplo e
suscitam ideias para as práticas de ensino. No decorrer destas, a aplicação da
aprendizagem nas sessões se faz necessária.

2.4.3 Observação de aulas

Sendo a troca de experiências um dos princípios incorporados pelo curso, a
observação de aulas torna-se elemento relevante, na medida em que a
exemplificação de práticas pautadas nas teorias apresentadas e estudadas
desencadeia propostas possíveis de aplicação e desenvolvimento. Os professores
observados possuem formação CELTA e experiência nesta área da docência,
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proporcionando exemplos concretos de trabalho com os conhecimentos estudados
no curso.
Os alunos CELTA têm a possibilidade de observar diferentes professores
atuando nos vários níveis (básico, pré intermediário, intermediário, avançado) de
ensino da língua inglesa, analisando e avaliando as propostas de trabalho e a
dinâmica da sala de aula, bem como, a utilização de técnicas e recursos
diferenciados. Para a concretude da observação, cada aluno recebe uma ficha
elucidando os elementos a serem analisados em cada uma das aulas assistidas.
Para apreciação de cada aula, as fichas apresentam objetivos distintos,
concentrando sua análise em uma de quatro áreas (OXFORD HOUSE COLLEGE,
2010):
•

Estudantes: interação entre os alunos e promoção de uma boa atmosfera
em sala de aula; focalização de um único aluno para a percepção de seu
desempenho durante a aula, o que integra descrição do que está fazendo
em determinado momento escolhido pelo observador; observação de suas
reações a respeito das atividades propostas, bem como de suas reações
quando interagindo de diferentes formas em sala, como, por exemplo:
professor-aluno; aluno-aluno; professor-grupos; grupos-grupos etc.

•

Aula: análise dos objetivos traçados pelo professor valendo-se da
observação; utilização dos elementos ESA para o desenvolvimento da
situação de ensino; e, ainda, alcance dos objetivos ao final da aula.

•

Linguagem: identificação do foco da linguagem trabalhada (gramática,
área lexical, função da língua, habilidades); determinação da adequação
do foco para o nível da língua e para os alunos; proposição de um
contexto para a aula ajustado ao aluno e utilização de exemplos de
linguagem (se não, qual contexto poderia ser trabalhado?); análise da
extensão da instrução dos alunos; análise do encorajamento pelo
professor para que os alunos trabalhem as regras por si mesmos;
identificação de oportunidades de prática da linguagem estudada;
identificação de propostas que estimulem comunicação significativa nas
atividades; análise da autenticidade das atividades; construção de um
gráfico de pizza pelo aluno CELTA, para mostrar o balanço da aula nos
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seguintes critérios: contextualização da linguagem em foco; consolidação
do que os alunos já sabiam; introdução de linguagem que se mostrava
nova para a maioria dos alunos; prática com foco em produção acurada e
apropriada; prática com foco em fluência e segurança da linguagem.
•

Professor: estudo do seu papel (Você consegue escutar o professor
claramente? Consegue ler o quadro? Ele está organizado? O professor
está utilizando materiais? Ele faz perguntas aos alunos? Monitora os
alunos? Encoraja confiança? [...]); observação de suas instruções;
trabalho com fonologia; correção e feedback; relação do professor com os
alunos; identificação de novas aprendizagens com a aula assistida;
destaque de pontos da aula os quais o aluno CELTA faria diferente e por
quê.

“Se queremos solucionar um problema, precisamos refletir sobre ele. [...] A
reflexão é o ponto central da aprendizagem” (REED; BERGEMANN, 2005, p.14,
tradução nossa). Ao ressaltarem a reflexão, as autoras trabalham um dos principais
conceitos incutidos na gama observação, fator indissociável do trabalho do professor
em sala de aula. Refletir é analisar fatores e construir percepções. Ainda
acrescentam: “Uma vez que você teve a oportunidade de refletir acerca do
professor, aluno, sala de aula e escola que irá observar, você irá começar a utilizar o
que aprendeu em seu próprio planejamento e ensino” (p.12, tradução nossa). É com
esse objetivo que a observação se torna um dos elementos da metodologia utilizada
pelo CELTA, objetivo que gera reflexão e conhecimento, abarcando conceitos
inerentes à carreira do profissional da educação em Língua Inglesa e colaborando
para a formação de professores conscientes de seu papel de mediadores do
conhecimento.

2.4.4 Projetos

Sendo mais um dos instrumentos de aprendizagem do curso CELTA, a área
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intitulada “projetos” é composta por quatro projetos distintos, que integram
conteúdos relevantes para a análise da prática docente. Os projetos são:
•

Foco no aluno: este primeiro projeto consiste na investigação do contexto
de aprendizagem do aluno e na avaliação de suas necessidades enquanto
integrante de determinado nível da língua; na investigação de recursos
para

o

desenvolvimento

de

sua

linguagem;

e

sugestões

de

atividades/livros específicos para o trabalho com as habilidades e áreas da
linguagem necessários para a melhora de seu desempenho.
O projeto se dá pela elaboração de um estudo de caso de um estudante
que frequenta as aulas extras proporcionadas para a prática de ensino
pelos alunos CELTA. Para a coleta de dados, é preciso que cada um
apresente uma entrevista informal feita com o estudante, tendo assim
subsídios para a análise de sua língua. Além da entrevista, que permite o
conhecimento da fala do estudante, é necessária a coleta de textos e
atividades escritos por ele, para a análise, e observações de seu
desempenho em sala de aula. O estudo é composto pela descrição de
características pessoais do aluno, análise de seus pontos fortes e, ainda,
suas dificuldades e sugestões para seu futuro desenvolvimento na língua.
•

Análise da linguagem: este projeto intenta identificar características de
forma, fonologia, significado e uso de áreas da linguagem e a utilização de
informações relevantes retiradas de materiais referenciais. A elaboração
consiste na análise de quatro situações gramaticais, levando em
consideração as características citadas acima.

•

Habilidades de linguagem: o projeto consiste na elaboração de atividades
próprias para trabalhar o desempenho das habilidades dos alunos em sala
de aula. Neste sentido, o projeto abarca: evidência de background dos
alunos no que se refere as suas habilidades; identificação de habilidades
de linguagem ou sub-linguagem receptivas (leitura e compreensão
auditiva), que poderiam ser praticadas e desenvolvidas a partir de
materiais de livros didáticos ou autênticos; identificação de habilidades de
linguagem produtivas (fala e escrita) que poderiam ser praticadas e
desenvolvidas em relação ao que foi selecionado nas habilidades
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receptivas; elaboração de atividades relacionadas.
É preciso que o aluno CELTA escolha uma habilidade receptiva e uma
produtiva que acredite serem as de maior necessidade para seu grupo de
alunos integrantes da prática de ensino (a explicação da razão pela qual
escolheu tais habilidades precisa constar no projeto). Após esta escolha,
faz-se

necessária

a

elaboração

de

atividades

que

favoreçam

a

aprendizagem do grupo de alunos, pautadas em razões justificadas.
•

Lições da sala de aula: o último projeto tem como foco uma
autoavaliação do desenvolvimento do aluno CELTA durante o curso. Por
isso, seus objetivos pautam-se: (1) na identificação de seu papel como
professor nas aulas práticas, pontuando pontos fortes e pontos onde
ainda há necessidade de desenvolvimento; (2) na reflexão de sua prática;
e, (3) na reflexão das implicações das observações de professores
experientes e colegas de curso em sua prática.
Na primeira sessão do projeto, o aluno CELTA escreve a respeito das
maiores lições aprendidas ao longo de sua prática de ensino e
observações de professores experientes e de seus colegas. Nesta
sessão, é preciso a análise do aluno nos mais diferentes aspectos do
ensino de língua inglesa, resgatando a sua aprendizagem e discussões
em sessões de input, bem como as aplicações do que foi aprendido, tanto
em sua prática de ensino quanto nas observações.
Na segunda sessão, o aluno faz uma descrição de seus pontos fortes
como educador e do que ainda necessita ser desenvolvido ou praticado
para o seu aperfeiçoamento, de acordo com os princípios norteadores do
curso. Esta etapa consiste na avaliação pelo aluno de seu próprio
desempenho como professor de língua inglesa no decorrer do curso,
pretendendo lançar um olhar reflexivo para ações próprias, atividade
considerada indispensável para o avançar do educador ao longo de sua
vida profissional.
As dificuldades identificadas em si para atuar como professor de Língua
Inglesa demandam um estudo individual, pessoal e reflexivo. Para tanto,
sites são visitados, livros são lidos, diálogos são travados, sempre no
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sentido de aclarar as soluções para o problema diagnosticado. Todavia,
mais que investigar e estudar possibilidades de superação, há
necessidade de enunciar formas concretas para trabalhar os pontos
fracos após o término do curso, fornecendo alternativas para cada um dos
pontos destacados. O desenvolvimento dessa habilidade contribui para
uma ação mais consciente, compromissada e responsável daquele que
se constitui professor.
A terceira e última sessão contempla ideias significativas de como
continuar o desenvolvimento profissional após o curso. Para esta sessão,
o tutor apresenta algumas das formas possíveis de aperfeiçoamento na
carreira de professor de língua inglesa, mas é função do aluno pesquisar
diferentes maneiras de concretizá-lo. Com a intenção de estudar e
manter-se atualizado, o aluno pode buscar revistas específicas, sites na
Internet, conferências anuais, palestras, cursos de aperfeiçoamento, livros
específicos, troca de experiências entre colegas, observações de aulas e
experiência em prática de ensino. Porém, para este projeto, o aluno, além
de citar estas ideias, precisa fornecer nomes, constituindo a sessão o
resultado de uma pesquisa aprofundada e pronta para ser posta em
prática após o término do curso.
O projeto “lições da sala de aula” busca trabalhar no aluno CELTA seu
olhar crítico frente a aspectos impostos na prática do professor. Constituise instrumento de autoavaliação, pesquisa e reflexão acerca das
aprendizagens e contribuições do curso na carreira profissional do aluno,
bem como da função do educador, que não se resume somente ao ato de
ensinar, mas agrega as constantes ações de pesquisa e reflexão.

2.5 AVALIAÇÃO

Consciente da necessidade de uma avaliação da aprendizagem pautada em
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princípios formativos, o CELTA oferece um sistema de avaliação diferenciado,
preocupado em assegurar a formação plena do aluno. Por isso, os objetivos da
avaliação proposta ao final de cada uma das unidades de conteúdo é que os alunos,
estejam aptos a (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2010, s.p., tradução nossa):
•

Avaliar as necessidades dos estudantes da língua inglesa, planejando e
ministrando aulas que considerem o seu background, preferências de
aprendizagem e necessidades atuais dos educandos;

•

Demonstrar conhecimento e compreensão da linguagem e das
estratégias de ensino apropriadas;

•

Demonstrar conhecimento a respeito das habilidades de linguagem e das
suas formas de apropriação;

•

Planejar

aulas,

elaborando-as

visando

ao

desenvolvimento

das

competências gerais da linguagem dos alunos;
•

Demonstrar

um

conjunto

apropriado

de

habilidades

de

ensino,

demonstrando compreensão e responsabilidade profissional.
A avaliação no curso não se resume a testes finais, mas consiste em um
processo contínuo de observações, feedbacks, pesquisas e reflexões, constituindose referencial de aprendizagem significativa para os alunos CELTA. Tendo isto em
vista, para o alcance dos objetivos traçados, dois componentes integram o sistema
de avaliação: planejamento/ensino e projetos. Sendo o sistema contínuo e integrado,
ambos os componentes contribuem para a produção da nota geral.
Em se tratando do primeiro componente, tanto o plano de aula quanto o
desenvolvimento da aula em si, durante a prática de ensino, são avaliados. Esta
avaliação é composta pela observação e feedback do trabalho dos alunos, feitos
pelo tutor, com base em ficha composta por duas partes: pontos fortes e pontos a
considerar. Nessa ficha, o tutor analisa a concretização dos conteúdos trabalhados
nas sessões de input pelos alunos CELTA e escreve o resumo de seu desempenho,
propondo, no formato de tópicos, os pontos a serem desenvolvidos para a próxima
aula. Anota, também, considerações tecidas a respeito do plano de aula e, tanto
para o plano, quanto para o desempenho durante a aula, assinala um dos critérios
de pontuação que considera relevante para o que foi observado: (a) acima do
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padrão, (b) padrão, (c) abaixo do padrão (ANEXO B). A palavra “padrão”, presente
nos critérios de avaliação, significa aquilo que é considerado aplicável e possível de
avaliação pelo nível de compreensão e conhecimento dos alunos até determinada
etapa do curso. Desse modo, o aluno CELTA saberá quais são suas dificuldades no
momento e quais elementos precisa trabalhar para melhor desenvolver sua próxima
aula.
Além disso, em suas anotações particulares para cada aula observada, o tutor
possui uma relação de objetivos a serem alcançados pelos alunos CELTA durante
sua prática de ensino, divididos em dois grandes blocos: “preparar e planejar para
ensino efetivo de alunos adultos ESOL” e “demonstrar competência profissional em
sala de aula” (OXFORD HOUSE COLLEGE, 2010, s.p., tradução nossa) (ANEXO
C). Cada objetivo é avaliado de acordo com um sistema de quatro critérios: “(a)
significativamente mais que efetivo, (b) mais que efetivo, (c) efetivo e (d) não efetivo”
(tradução nossa). A visualização dos objetivos e a sua avaliação a partir de critérios
definidos são fonte necessária de informações para o tutor a respeito do
desempenho de cada aluno CELTA. A partir desses resultados, ele poderá orientálos de maneira a superarem as dificuldades, utilizando elementos considerados
deficientes na aula anterior com maior conhecimento e eficácia na próxima prática.
Assim, no feedback de cada aula ministrada pelos alunos, o tutor destaca se
aqueles elementos foram superados ou se ainda precisam de desenvolvimento por
parte dele, propondo novos caminhos. Orienta ainda os colegas a também
colocarem suas sugestões de alternativas tanto de estudo quanto de atividades para
superação das dificuldades.
Os projetos – segundo componente do sistema de avaliação – são avaliados
a partir dos objetivos traçados para cada um, já explicitados no tópico intitulado
“conteúdos” deste trabalho. Para a correção de cada projeto, o tutor dispõe de uma
tabela apresentando todos os objetivos a serem alcançados pelo aluno e utiliza-se
dela para avaliar o trabalho. Para cada objetivo contemplado no trabalho, o tutor
procede ao registro utilizando um sinal, que para ele significa “alcançado”. Para cada
objetivo não contemplado no trabalho, o tutor assinala-o com um “x”.
Ao receber o trabalho corrigido, o aluno CELTA analisa-o e observa se há
objetivos não contemplados. Se houver, o tutor identifica os elementos a superar nas
parcelas do projeto e propõe a sua refacção, determinando prazo para entregá-lo
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novamente. Durante o período de refacção do trabalho, há a possibilidade do aluno
tirar dúvidas com o tutor a respeito de conteúdos relacionados às parcelas.
Para o armazenamento e registro das atividades e objetivos alcançados
durante o curso, cada aluno CELTA recebe um caderno para a elaboração de um
portfólio individual, contendo: (1) resultados dos projetos; (2) relação de objetivos a
serem alcançados no meio e no final do curso; (3) autoavaliação do aluno no meio e
no final do curso (4) avaliação do desempenho do aluno pelo tutor no meio e no final
do curso; (5) manifestações de contentamento ou descontentamento por parte do
aluno com relação ao curso e seus desdobramentos. Os itens citados estão assim
enumerados para facilitar a compreensão dos conteúdos apresentados, de forma
integrada, no portfólio.
Para melhor esclarecer a função e utilização da parcela de objetivos no
portfólio (item 2), esta consiste em duas colunas: a coluna onde o aluno avalia seu
próprio desempenho (item 3) e a outra onde o tutor avalia o desempenho do aluno
(item 4). Os critérios de avaliação são: (a) AS – acima do padrão; (b) S – padrão; (c)
NS – abaixo do padrão. Utilizando estes critérios, o aluno analisa e reflete a respeito
dos objetivos traçados para a primeira metade do curso com relação ao seu próprio
processo de aprendizagem. A partir do trabalho com os objetivos, o mesmo explicita
em seu portfólio, em forma de tópicos, pontos fortes de sua aprendizagem e pontos
que precisam ser superados na próxima metade do curso (item 3).
A partir dessa autoavaliação, o tutor procede as suas considerações a
respeito do processo de aprendizagem do aluno. Com o portfólio em mãos, ele
utiliza os mesmos critérios para a avaliação de cada objetivo, faz a leitura dos
tópicos referentes aos pontos fortes e aos pontos a superar e, partir deste trabalho,
apresenta seu parecer a respeito do desempenho e propõe elementos que
considera relevantes de superação. Este parecer, juntamente com as sugestões,
necessita da assinatura do aluno e do tutor, elucidando afirmação da veracidade do
conteúdo apresentado no portfólio.
Em se tratando do item 5, este é o momento no qual os alunos apresentam
seu parecer e proposições a respeito do andamento do curso. Consiste em opinião
individual fundamentada no portfólio. Em caixas de texto distintas, oferecidas para o
item em questão, ele explicita sua opinião a respeito de benefícios/falhas do curso e
satisfações/insatisfações relacionadas à didática dos tutores, materiais, sessões de
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input, prática de ensino, infra estrutura e equipamentos.
Além do parecer individual de cada aluno a respeito do curso em seu portfólio,
vale ressaltar o momento durante as sessões de input no qual os alunos se reúnem
em dois grandes grupos para promoverem parecer coletivo. É nesta dinâmica,
favorecida pelos tutores, a instância na qual os pareceres individuais se encontram e
orientam – do individual para o coletivo – as discussões e avaliações. É importante
ressaltar que, para o registro dos pareceres, cada grupo elege um secretário,
responsável pelas anotações. Desta forma, as opiniões evidenciadas no registro são
levadas ao coordenador do curso pelos tutores para serem analisadas e, se
possível, colocadas em prática a partir da segunda metade do curso.
Importa

destacar

outro

momento

considerado

importante

para

o

encaminhamento das atividades na segunda metade do curso: a promoção de
feedback individual para cada aluno pelo tutor. Por meio de uma conversa informal,
o tutor expõe ao aluno o seu desempenho durante a primeira metade do curso, com
base em registros pessoais, trabalhos das práticas de ensino e o portfólio, até então
em construção. Além disso, propõe também sugestões de superação das
dificuldades encontradas, primando pela desconstrução e reconstrução de
conhecimentos e práticas relacionadas ao campo do ensino de língua inglesa.
Ao final do curso, o aluno recebe o parecer com a descrição de todos os
objetivos traçados para cada componente do curso e sua avaliação para cada um
deles (Anexo D). Os critérios de avaliação para os objetivos consistem em: (a) AS+:
acima do padrão +; (b) AS: acima do padrão; (c) S: padrão; (d) S-: padrão -; e (e)
NS: abaixo do padrão. A partir da avaliação dos objetivos, o aluno CELTA recebe
um parecer do tutor com a avaliação do seu desempenho final, podendo ser
aprovado ou reprovado. Se o aluno for aprovado, ele poderá receber uma das
seguintes considerações, dependendo de seu desempenho:
•

Aprovado C: atribuído aos alunos cujo desempenho geral na prática de
ensino e nos projetos contempla os objetivos traçados para o curso “Eles
irão

continuar

precisando

de

orientação

para

ajudá-los

no

desenvolvimento e expansão das suas habilidades como professores”.
•

Aprovado B: conferido aos alunos cujo desempenho nos projetos
contempla os objetivos traçados para o curso e que demonstrou na sua
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prática de ensino um nível de êxito significativamente mais alto do que o
requerido para o critério “aprovado” em relação a: “demonstração dos
critérios para habilidades de ensino e profissionalismo”. “Eles irão
continuar precisando de orientação para ajudá-los no desenvolvimento e
expansão das suas habilidades como professores.”
•

Aprovado A: é dado aos alunos cujo desempenho nos projetos contempla
os objetivos traçados para o curso e que demonstrou em sua prática de
ensino um nível de habilidade e êxito e um nível de compreensão
significativamente mais alto do que o requerido para o critério “aprovado”
em relação a: planejamento para ensino efetivo e habilidades de ensino e
profissionalismo. “Eles irão beneficiar-se de orientação adicional, mas
serão capazes de trabalhar independentemente.” (UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE, 2010, s.p., tradução nossa)

Analisando o sistema de avaliação do curso CELTA, pode-se afirmar que o
cerne de sua elaboração está alicerçado nos princípios de uma avaliação formativa,
pois, segundo Black e William (1998, p.2, tradução nossa):
Utiliza-se o termo avaliação ao referir-se a todas aquelas atividades
assumidas pelos professores – e pelos alunos quando realizando auto
avaliação – que fornecem informações a serem utilizadas como feedback
para modificar atividades de ensino e aprendizagem. Tal avaliação torna-se
formativa quando a evidência é, na verdade, utilizada para adaptar o ensino
às necessidades dos alunos.

O compromisso com a tomada de decisões durante todo o curso, a
preocupação com o registro e apresentação de evidências e a responsabilidade da
avaliação tanto pelo professor, quanto pelos alunos CELTA e seus colegas mostra a
necessidade de formação de professores conscientes e responsáveis pelo trabalho
com o conhecimento. O sistema mostra-se exemplo para os futuros educadores da
Língua Inglesa, corroborando para o seu trabalho enquanto facilitadores,
orientadores e formadores.
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3 AVALIAR O APRENDER OU AVALIAR PARA APRENDER?

[...] o verdadeiro educador não
pode libertar-se da sua aflição
no campo educacional. [...] um
cuidado extraordinário pela
educação nos impele,
impulsiona e inquieta.
(KENTENICH, 1984)

O homem é um ser aprendente. A cada dia e todos os dias reformula-se e
reconfigura-se – pelo menos um pouco – em função das novas informações das
quais se apropria. Neste sentido, Saviani (2007, p.154) ressalta a ideia de que “o
homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele necessita aprender a ser
homem [...]. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do
homem, isto é, um processo educativo”. Assim, a educação tem por compromisso
produzir no indivíduo o que se constrói histórica e coletivamente na humanidade.
Aprende-se a viver por meio da experimentação do agir sobre a natureza. Este
processo implica na realização de trabalho coletivo para a modificação de
particularidades do indivíduo em amplas considerações ligadas à cultura incrustada
em seu meio. Sendo assim, as objetivações humanas são aspecto fundamental para
a sua progressão de ser singular a ser genérico, ou seja, ser pensante de seus atos,
crítico, reflexivo, apto a desenvolver tarefas variadas a partir de seu processo de
aprendizagem, com ampla visão da própria formação (SAVIANI, 2001).
A fim de institucionalizar o processo educativo e sistematizar o saber, – por
razões que não cumpre explicar neste contexto – o homem implanta, de forma
gradual, a instituição social escola, elemento constituinte de rede de relações sociais
voltadas a um determinado fim: a mudança no aprendente. A sua função é transmitir
os conhecimentos científicos considerados como fundamentais para a construção do
homem. A escola deve ser, então, lugar de aprendizagem, lugar de formação
humana, pois se aprende para se formar homem. De tal forma, todas as atividades
desenvolvidas neste espaço deveriam proporcionar aprendizagem, deveriam ser
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formativas, principalmente, a avaliação da aprendizagem.
Neste sentido, se avaliar representa processo de aprendizagem, cabe a
pergunta: avaliar o aprender ou avaliar para aprender? Para responder a questão, é
preciso entender qual a verdadeira diferença entre essas duas perspectivas de
avaliação e refletir acerca de qual delas seria caracterizada como atividade
formativa. Voltando o olhar para o primeiro conceito, – avaliar o aprender – vê-se em
suas entrelinhas a avaliação de algo que já está acabado, já está pronto. Ou seja,
avaliar o aprender seria avaliar o passado, o já efetivado, o já proposto e, quem
sabe, o já aprendido num determinado período de tempo. Essa forma de avaliação
tem por foco a constatação e, portanto, prende-se e limita-se aos resultados.
Não concretizada a aprendizagem, é como se o aprendente ouvisse: “Sinto
muito, mas o tempo de aprender isso já acabou!”. Então, o professor acaba por
imprimir um rótulo nos alunos e posiciona-os em um ranking, classifica-os,
construindo hierarquias de excelência (PERRENOUD, 1999). Não estaria ele os
privando do processo de aprendizagem? Álvarez Méndez (2002, p.17), ao refletir a
respeito da avaliação nestes moldes, afirma:
Avaliar somente no final, ou por unidade de tempo ou de conteúdo, é chegar
tarde para garantir a aprendizagem contínua e oportuna. Neste caso e neste
uso, a avaliação só chega a tempo de qualificar, condição para a
classificação, que é o passo prévio para a seleção e para a exclusão
racional. Ela desempenha funções distintas aos fins educativos,
artificialmente necessárias, mas os principais beneficiados já não são os
sujeitos que participam do processo. [...] Só lhes interessa (aos professores)
a informação dos dados, isolados de seus contextos, porém sobre eles são
tomadas decisões que resultam transcendentais na vida dos alunos.

Avaliar continuadamente é uma das possibilidades ofertadas para assegurar a
evolução do aluno no processo de aprendizagem. Para além da nota ou das
hierarquias de excelência, é fundamental que os procedimentos avaliativos
favoreçam a compreensão do conteúdo e forma da aprendizagem, possibilitando ao
professor intervir oportuna e eficientemente e, ao aluno, investir esforços naqueles
aspectos que reconhece frágeis.
Harris e McCann (1994) explicam as atitudes negativas, muitas vezes
presentes nos processos avaliativos (preocupação excessiva com a nota,
centralização do processo avaliativo na emissão de resultados: aprovado versus
reprovado), como consequências de um divórcio entre ensino, aprendizagem e
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avaliação. Afirmam que a avaliação não dá retorno acerca da qualidade e
efetividade do processo de aprendizagem, pois é percebida como sinônimo de teste.
Entretanto, sabe-se que teste é apenas um instrumento avaliativo, auxiliando na
observação do desenvolvimento do aluno. Em consequência, o retorno aos alunos é
feito à base de números, letras, estrelinhas, luas ou sóis. A preocupação não se
volta para a indicação de aspectos a serem aperfeiçoados, dificuldades a serem
superadas, pois tudo se limita à produção e emissão de um escore.
Além disso, importa destacar características proeminentes deste tipo de
avaliação e que são abordadas por Black e William (1998, p.3, tradução nossa). Eles
as classificam em: (a) aprendizagem não efetiva, (b) impacto negativo e (c) papel
gerencial da avaliação. Em se tratando da primeira característica, os autores
atentam para a aplicação de testes que trazem uma aprendizagem muito superficial,
não buscando no aluno conteúdos realmente significativos para sua formação.
Segundo os autores, este seria o resultado da não comunicação entre professoraluno e professor-professor, sendo que há a necessidade da troca de experiências
para promover o processo de ensino e aprendizagem de maneira a beneficiar os
aprendentes. Outro elemento negativo seria a ênfase na quantidade e apresentação
de trabalhos ao invés da qualidade em relação ao ensino, ou seja, muitos trabalhos
e testes são aplicados a fim de impactar pais e demais responsáveis, diminuindo a
qualidade da aprendizagem efetivada.
A segunda característica contempla a atribuição de notas e classificação dos
alunos ao invés de proceder ao aconselhamento e dirigir o foco para a
aprendizagem. Isto gera comparações entre os alunos e competição por notas,
levando à diminuição e exclusão de alunos com maiores dificuldades. Além disso, o
feedback promovido pelo professor mostra aos alunos, considerados fracos, sua não
aptidão para aprender.
A terceira e última característica referente ao papel gerencial da avaliação
não formativa restringe-se à evidenciação de uma coleção de notas, ao invés de
enfatizar a análise do trabalho realizado pelos alunos, não considerando as suas
reais necessidades. Os professores sabem pouco dos saberes de seus alunos e,
portanto, os feedbacks promovidos propiciam poucas referências acerca dos
procedimentos cognitivos empreendidos na aprendizagem ou em relação aos
conteúdos apropriados.
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Avaliar a aprendizagem é etapa do processo, não podendo constituir-se no
fim.

Até

porque,

como

apresentar

notas

sem

promover

soluções

ou

aconselhamentos a respeito da recuperação de saberes? Black e William (1998)
apontam para a necessidade da criação de uma “cultura de sucesso” em sala de
aula, assim como anteriormente haviam afirmado Bloom, Hastings e Madaus (1983),
ao defenderem o princípio da aprendizagem para o domínio, alicerçada na crença de
que todos os alunos podem alcançar o conhecimento. Neste sentido, avaliar para
aprender torna-se ação poderosa se utilizada da maneira correta.
Observando a atividade de avaliar o aprender como não formativa, cabe
explicar porque avaliar para aprender seria, então, considerada formativa. Segundo
Black e William (2009, p.9, tradução nossa),
Uma prática em uma sala de aula é formativa quando evidências sobre as
conquistas do aluno são obtidas, interpretadas e utilizadas pelos
professores, alunos ou seus colegas para tomar decisões a respeito dos
próximos passos, no processo de ensino e aprendizagem, que são
prováveis de serem melhores, ou melhor fundamentados, do que as
decisões que eles teriam tomado na falta da evidência obtida.

Analisando as considerações tecidas pelos autores, observa-se a diferença
entre avaliar o aprender e avaliar para aprender. Para eles, avaliar para aprender
tem um caráter de incompletude e de possibilidades, quando apresentam a
avaliação como parte da dinâmica de sala de aula e essencial para a composição
dos encaminhamentos do professor para o re-encaminhamento da ação docente.
A avaliação realizada no intuito de obter informações que favoreçam a
recomposição do ensino em benefício da aprendizagem tem por ponto de baliza as
produções e realizações do aprendente. Todavia, o foco não está no que ele já
alcançou, mas naquilo que precisa atingir com o apoio do professor – superando
dificuldades. Se o professor não observa e avalia os saberes dos alunos e não os
instiga a analisar e refletir a respeito de suas produções e das produções dos
colegas, não há como programar novas atividades. Assim, percebe-se a importância
da utilização da produção do aluno para encaminhamentos posteriores em sua
aprendizagem.
A avaliação para a aprendizagem – compreendida como uma avaliação
formativa – implica na interação professor e aluno. Black e William (2009)
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descrevem, em sua obra, alternativas para esta interação, quando o intuito é
proporcionar uma avaliação voltada para a aprendizagem. Esta interação deve estar
centrada em estímulos externos e feedback, bem como na produção interna
individual pelo aluno, estando alicerçada em três grandes pontos: iniciação-respostaavaliação. Ou seja, primeiramente, o professor propõe uma atividade para o aluno, o
aluno responde a ela e o professor, então, pensa e compõe uma próxima
intervenção baseada naquela resposta. É esta a dinâmica da avaliação contínua em
sala de aula. O aluno é avaliado constantemente em sua prática para que as
evidências sejam utilizadas a favor de sua aprendizagem.
No curso CELTA, a proposta desenvolvida para a formação de professores de
língua inglesa tem por objetivo o trabalho com as evidências dos alunos para
proporcionar outras situações, concebidas e implementadas para promoverem a
aprendizagem. Ainda, cada um dos alunos é envolvido no processo, instigado a
buscar conhecimento e a observar o próprio desempenho. Utilizando a descrição da
interação professor-aluno, desenvolvida por Black e William (2009), pode-se aplicála em maior ou menor amplitude no decorrer do curso. Colocando-a em um quadro
geral (maior amplitude), as sessões de input, organizadas e proporcionadas pelos
tutores, são a iniciação do processo. Ali, os tutores orientam as discussões e
pesquisas, bem como norteiam as rotas de conhecimento a serem seguidas. As
práticas de ensino são a resposta dada pelos alunos ao trabalho feito durante a
iniciação. É o momento de o aluno CELTA colocar em prática os conhecimentos
buscados. É nesta etapa que o tutor fará a observação e a avaliação do
desempenho do aluno com relação aos objetivos traçados para aquele momento.
Ao observar a interação em menor amplitude, as sessões de input abarcam
as três etapas do processo, sendo esta interação proporcionada pelo professor e
tendo o aluno como colaborador e componente central. A cada disciplina ministrada,
o professor lança propostas e monitora as respostas dos alunos. As mesmas são
anotadas em seus registros docentes e farão parte da avaliação geral de cada
aluno, posteriormente.
Outra interação em menor amplitude seria o trabalho com os projetos
propostos. A ideia destes projetos configura-se o princípio da interação. Para dar
respostas a esta iniciação, é papel do aluno buscar informações e o auxílio do tutor,
que somente orientará caminhos, não proporá respostas. Após a entrega de cada
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projeto, o professor faz a avaliação de acordo com critérios pré estabelecidos e
reflete a respeito das decisões a serem tomadas com relação à aprendizagem de
cada aluno CELTA, posteriormente.
Ressaltadas as interações, vale destacar as características da avaliação
formativa, apresentadas por Threlfall (2005, p.55, tradução nossa), com o intuito de
aclarar as ações envolvidas no processo. Ele esclarece que avaliar para aprender:
1. Está incrustado no processo de ensino e aprendizagem no qual é parte
essencial;
2. Compartilha metas de aprendizagem com os alunos;
3. Auxilia os alunos a saber e reconhecer os padrões a almejar;
4. Promove feedback que leva os alunos a identificar o que deveriam fazer
da próxima vez para melhorar;
5. Leva o professor a ter consciência de que todo aluno pode progredir;
6. Envolve professor e aluno em revisão e reflexão do desempenho e
progresso dos alunos;
7. Envolve os alunos no processo de auto-avaliação.

A partir do detalhamento das ações concernentes à avaliação para a
aprendizagem, cabe comentar a respeito do papel e desdobramentos de cada uma
delas. Em se tratando da primeira característica, importa destacar a indissolubilidade
do elo entre o processo de ensino e aprendizagem e o processo de avaliação.
Ambos necessitam andar juntos para garantir a formação do aprendente, alicerçada
no comprometimento com sua aprendizagem. O aperfeiçoamento e a efetivação do
ensino exigem que o professor faça a avaliação de suas próprias ações, para,
repensando-as, propiciar ambiente mais favorável para a edificação de novas
aprendizagens. O trabalho pedagógico em sala de aula, para alçar melhores
resultados, para favorecer o alcance dos objetivos de ensino, precisa ampliar os
espaços para a aplicação da avaliação contínua, tanto pelo professor, como pelo
próprio aluno e pelos colegas.
Refletindo a respeito das práticas do curso CELTA, nota-se a presença do
processo avaliativo em todas as atividades proporcionadas aos alunos. Todas as
ações desenvolvidas estão em constante avaliação por conta da interação
desenvolvida pelos tutores. Nas práticas de ensino, por exemplo, o tutor possui uma
ficha com os critérios a serem avaliados relativamente à aula ministrada pelo aluno
CELTA. Esta ficha não tem por intuito atribuir notas, mas oferecer subsídios ao tutor
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para detectar onde o aluno está e o que ele pode fazer para alcançar as
metas/padrões. É por esta razão que, após as anotações feitas a respeito dos
pontos fortes e dos pontos fracos do desempenho do aluno na aula ministrada, o
tutor anota o resumo, tanto do desempenho, quanto dos pontos do plano de aula e,
ao final, verifica se ele está de acordo com os padrões, abaixo ou acima deles. Os
colegas também possuem critérios avaliativos para a observação das práticas
realizadas pelo aluno em sua aula. Estes são preparados e dispostos em uma ficha
pelo tutor e, posteriormente, são entregues antes de a aula começar. Esta ficha
configura-se também um exercício para os alunos CELTA, pois precisam utilizar dos
conhecimentos trabalhados para observar e apreciar o trabalho levado a termo por
seus colegas.
Após o término da aula, o tutor fornece ao aluno outra ficha – também
contendo critérios, diferentes daqueles propostos para os alunos observadores –
para que ele faça sua autoavaliação. As observações da aula, registradas pelos três
integrantes – tutor, colegas e aluno –, são retomadas, analisadas e discutidas no
momento do feedback, no qual as considerações acerca do que foi observado são
feitas e as decisões a respeito do desempenho dos alunos avaliados são tomadas.
Após o feedback, o aluno recebe as fichas de avaliação para ler os comentários
consignados.
A partir da reflexão da primeira característica, proposta por Threlfall (2005)
para a avaliação formativa, cumpre avançar e comentar a respeito da segunda, que
poderia ser tratada como iniciadora e gerenciadora de todo o processo. O professor
deve estabelecer metas a serem alcançadas pelos alunos. E, por esta razão, se há
necessidade de tornar o aluno um dos responsáveis por sua aprendizagem, é
indispensável compartilhar as metas traçadas com ele, afinal, não se chega a lugar
algum sem saber para onde ir. E é por esta razão, que a terceira característica é
dada em consequência da segunda. Os caminhos para a aprendizagem ficam muito
mais fáceis e organizáveis quando se sabe o que se quer concretizar. Portanto, a
elaboração de objetivos – que traduzam competências desejáveis – para com a
formação é elemento essencial da avaliação formativa.
Em se tratando do CELTA, antes das aulas iniciarem, o aluno recebe o
programa do curso com todos os objetivos apresentados. Além disso, ao receber o
seu caderno para a elaboração do portfólio, o aluno tem a oportunidade de visualizar
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os objetivos a serem avaliados por ele e pelo tutor, no meio e no final do curso.
Os quatro projetos desenvolvidos também dispõem de objetivos a serem
alcançados. Um fato interessante e rico na área de projetos é que, ao fazer os
encaminhamentos necessários para a elaboração de cada projeto, os tutores
explicitam, primeiramente, os objetivos a serem alcançados para, depois, apresentar
os seus componentes. Eles enunciam objetivo por objetivo, tiram as dúvidas com
relação a eles e, então, explicam os componentes que auxiliarão no alcance das
metas/padrões estabelecidos.
Além dos objetivos do portfólio e dos projetos, vale ressaltar as metas
elaboradas em decorrência do feedback de cada aula ministrada na prática de
ensino. Ao analisar cada uma delas, durante todo o curso, observa-se que, ao final,
cada aluno CELTA sai com metas/padrões a serem alcançados para a próxima
prática. Por esta razão, afirma-se a veracidade do compromisso do curso com a
formação de novos educadores. Educadores responsáveis por sua própria formação
e construtores do conhecimento, porque atrelados a uma avaliação preocupada com
a aprendizagem, com o avanço, com a superação das dificuldades.
No que diz respeito à quarta característica da avaliação formativa, a
promoção de feedback é elemento chave para promover os próximos passos a
serem dados pelos alunos. Compartilhando desta ideia, Black e William (1998, p.6,
tradução nossa) referem-se ao feedback como mantenedor de três componentes
indispensáveis, a saber: “(1) Reconhecimento da meta desejada; (2) Evidência sobre
a posição presente (desenvolvimento presente); (3) Compreensão de uma maneira
de unir ambos (componentes 1 e 2)”.
Segundo os autores, estes três componentes necessitam ser reconhecidos
pelo professor e pelos alunos antes de fazerem qualquer movimentação para
melhorar a aprendizagem. O professor resgata as metas estabelecidas para, a partir
dos resultados de sua avaliação contínua, apresentar ao aluno a sua posição em
relação ao processo de aprendizagem e concretização dessas metas. Vale ressaltar
que o aluno e seus colegas podem, também, chegar aos resultados de sua
aprendizagem por meio da autoavaliação. A partir de então, o professor remete ao
terceiro componente do feedback, ou seja, traça atividades com o propósito de levar
o aluno ao alcance das metas almejadas, em conformidade com as suas
necessidades.
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Nas práticas de ensino proporcionadas pelo curso CELTA, o feedback
configura-se momento essencial para o fechamento da aula. A partir da coleta de
informações, feita tanto pelo professor, quanto pelo aluno e seus colegas,
encontram-se as evidências para a discussão dos pontos fortes e dos pontos fracos
do desempenho do aprendente. Neste momento, todos fazem o resgate de suas
anotações para propor discussões, reflexões e sugestões de aprimoramento. O
professor resgata, também, as metas traçadas na prática anterior a seu estágio de
superação. Se ainda pendentes, abre-se ao grupo a oportunidade de discutir novos
caminhos.
Observa-se no feedback das atividades, durante o curso CELTA, um
momento rico de compartilhamento de ideias e de aprendizagem. E este é o
princípio para tornar o aluno responsável por sua formação. Para Nicol (2005), é
muito difícil imaginar o desenvolvimento da avaliação formativa se ela estiver
inteiramente nas mãos do professor. Como progredir sem fazer parte do processo
de avaliação do próprio desenvolvimento? Como evoluir sem se sentir parte do
processo de aprendizagem? Para o autor, a promoção de feedback é primordial,
porém se efetuada da maneira correta. Ele precisa ser baseado em discussões
acerca do apresentado, e não somente em “[...] transmitir mensagens aos alunos
sobre o que está certo e o que está errado no seu trabalho, seus pontos fortes e
fracos” (NICOL, 2005, p.3, tradução nossa).
É importante destacar que, durante o feedback, os alunos precisam realizar o
exercício de comparação da sua posição em relação ao conhecimento atingido no
momento e o padrão a ser alcançado, pois necessitam que esta brecha seja fechada
(NICOL, 2005). E é por esta razão que se torna indispensável ao aluno possuir
habilidades avaliativas, como o professor, para poder também avaliar o seu
desempenho (SADLER, 1989). Para Fernandes (2009, p. 55), “[...] os professores
devem partilhar o poder de avaliar os alunos e devem utilizar uma variedade de
estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação”. Assim, avaliar não pode ser uma
via de mão única e, portanto, adstrita ao professor. O aluno deve participar avaliando
os pares e a si mesmo, comprometendo-se com a superação das próprias
dificuldades, empreendendo esforços para aprender o que ainda não sabe. Por sua
vez, o professor precisa, também, recompor o ensino, diversificando as formas de
concretizá-lo; afinal, se o aluno não aprendeu o conteúdo quando foi abordado em
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um dado formato, é recomendável alterar este formato – diversificando estratégias,
propondo outras técnicas – no intuito de ampliar as condições para a aprendizagem.
No curso CELTA, uma das maneiras de envolver o aluno é pela promoção de
atividades que exercitem nele a habilidade avaliativa. Estas ocorrem durante as
sessões de input. Em determinado momento do curso, eles são divididos em dois
grandes grupos para procederem à avaliação do curso. Para tanto, cada grupo
recebe uma folha com alguns tópicos a serem analisados e um secretário é eleito
para a anotação das ideias propostas pelos pares. Os alunos discutem cada tópico e
refletem acerca dos pontos positivos e negativos de cada um. É um exercício
bastante complexo, pois, muitas vezes, a ideia posta não encontra unanimidade,
mas necessita alcançar – pelo menos – a concordância de todos os integrantes do
grupo, exigindo maior clareza e aprofundamento nos argumentos. As anotações a
respeito dos tópicos discutidos são encaminhadas para o coordenador do curso,
pretendendo oferecer-lhe subsídios para possíveis alterações nos encaminhamentos
didáticos.
A fim de tornar possível a composição de tais atividades, o professor deve
reconhecer que todo aluno é capaz de gerir os próprios esforços no intuito de
progredir. Um dos pontos nodais da avaliação formativa é a corresponsabilização do
educando na gestão de seus percursos de aprendizagem, não somente por ser
capaz de reconhecer – sozinho ou com a ajuda de outrem – as próprias dificuldades,
mas, principalmente, por poder empreender esforços no sentido de superação e
desenvolvimento. O que faz lembrar Saviani (2001), quando ressalta que o homem,
como ser aprendente, é capaz de estabelecer relações e realizar superações, mas,
para isso, precisa reconhecer suas potencialidades. Na escola, este reconhecimento
se dá por meio da ação orientada para a promoção da aprendizagem e do
desenvolvimento, fundamentando-se em uma perspectiva formativa de avaliação.
O papel do professor não pode ser minimizado, apesar da relevância
conferida à responsabilidade do educando. O professor é elemento muito importante
– mas não central – no processo avaliativo, pois será ele o organizador das ações
em sala de aula para promover a aquisição, a ampliação e a recuperação de
saberes. Importa destacar que, mesmo com a relevância da tomada de decisões
pelos colegas e pelos próprios alunos ao realizarem a autoavaliação, é o professor o
norteador destas ações. Assim, seu papel é essencialmente o de orientador, o de
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gestor do processo educativo.
Ao analisar a postura dos tutores no curso CELTA, notam-se características
do educador compromissado em promover práticas formativas junto aos alunos. Ao
realizar as sessões de input, primeiramente, os tutores investigam o que os alunos já
sabem, valendo-se de diferentes atividades. A utilização do conhecimento prévio
caracteriza-se importante ferramenta para “[...] ajustar sistematicamente o ensino de
acordo com as (suas) necessidades” (FERNANDES, 2009, p.59). Assim, as
exposições de conteúdo e atividades individuais ou grupais proporcionadas são,
sempre, efetivadas de maneira a assegurar argumentações e discussões com/entre
os alunos, para que, busquem e alcancem o conhecimento.
Um fato interessante é a maneira de consecução dessas atividades. As
mesmas são realizadas de acordo com o propósito de formação de professores da
língua inglesa no CELTA. Ou seja, a base para todos os trabalhos está nos objetivos
a serem atingidos, constituindo os tutores um exemplo para os alunos quanto à
postura, às atitudes, às formas de lidar com as questões e problemas tão presentes
no cotidiano da sala de aula. Talvez por isso, ao final de cada atividade, o feedback
esteja presente, como um compromisso, para delimitar a distância entre o realizado
e o desejado e, também, como uma possibilidade para tracejar a aproximação
desses dois pontos: o real e o possível.
O professor deve envolver os alunos no processo e levá-los a refletirem a
respeito do seu desempenho. Esta é a sexta característica da avaliação formativa,
delineada por Threlfall (2005). Porém, as decisões tomadas tanto pelo professor
quanto pelos alunos devem ser prudentes. Álvarez Méndez (2002, p.79) alerta:
Qualquer decisão adotada deve estar bem-fundamentada e bemargumentada, sendo a prudência uma característica crucial que impõe agir
razoavelmente a favor do sujeito que aprende e levando-se em conta as
consequências que qualquer decisão pode acarretar para ele.

Há necessidade, portanto, de refletir a respeito dos resultados, evidenciados
pelas informações coletadas na observação ou outras práticas avaliativas, por
ambas as partes do processo de ensino e aprendizagem: professor e aluno. Deste
modo, um e outro terão fundamentação para as decisões pensadas e efetivadas
com relação à aprendizagem. Estas estarão sempre embasadas nas metas a serem
alcançadas.
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O CELTA, em sua consecução, revela grande preocupação e cuidado com a
promoção de reflexões acerca dos resultados e prudência na tomada de decisões,
trabalhando com a elaboração de um portfólio juntamente com os alunos. Mas, por
que o portfólio? Hernández (1998), ao tecer considerações relativamente a este
instrumento avaliativo, destaca a visualização das evidências da aprendizagem do
aluno e das estratégias utilizadas por ele para a sua concretização. Por esta razão, o
portfólio torna-se efetivo para pensar e tomar decisões, pois agrega produções de
alunos e professores, explicitando dificuldades e progressos (VILAS BOAS, 1998).
A elaboração do portfólio no curso possibilita a avaliação dos objetivos pelo
aluno e pelo tutor, tanto no meio, quanto no final do curso. Todavia, olhar as tarefas
compiladas e os registros de observação acumulados não se configura um ponto
final, mas uma breve parada para compreender o que foi e delimitar o que virá. A
reflexão e a superação são balizas reveladoras do compromisso formativo.
A sétima e última característica enunciada por Threlfall (2005) para
caracterização da avaliação formativa, concerne ao envolvimento dos alunos na
autoavaliação. Segundo o autor, os alunos devem estar aptos a selecionar
estratégias e movimentos apropriados para trazer seu próprio desempenho para
mais perto das metas a serem alcançadas. E, para a concretização de tal ação, a
autoavaliação é ferramenta essencial. Black e William (1998, p.6, tradução nossa),
ao dialogarem a respeito deste instrumento, ainda acrescentam: “[...] se a avaliação
formativa é para ser produtiva, os alunos deveriam ser envolvidos a fazer
autoavaliação para que possam entender o principal propósito de sua aprendizagem
e então compreender o que eles precisam fazer para alcançá-la”.
É por meio da autoavaliação que os alunos CELTA tornam-se capazes de
identificar o porquê de suas ações e pensar estratégias para concretizar superações.
A ficha que recebem, após cada prática de ensino, é composta de perguntas para
instigar o seu raciocínio com relação ao desempenho evidenciado durante a aula
ministrada: (a) Com quais ações está satisfeito?; (b) Com quais ações não está
contente?; (c) Quais eram os objetivos de sua aula para com os alunos?; (d) Na sua
opinião, os objetivos foram alcançados?; (e) O que você aprendeu com esta aula? e
(f) Alguma pergunta para fazer ao tutor? (OXFORD HOUSE COLLEGE, 2010,
tradução nossa). A contribuição das respostas conferidas a estas perguntas durante
o feedback se faz necessária, primeiramente para “obrigar” o aluno a olhar suas
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realizações, aquilatando o que fez, como e com quais resultados e, também, para
que, compreendendo e apreciando o alcançado, seja capaz de estabelecer novas
metas e empreender estratégias para atingi-las.
Outra prática desenvolvida no curso, em relação à autoavaliação, é o quarto
projeto realizado. Intitulado “Lições da sala de aula” (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,
2010, p.23), o projeto integra as aprendizagens adquiridas pelo aluno durante o
curso, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Como este é o último projeto a
ser entregue pouco antes do término do curso, os pontos destacados pelo aluno
com relação ao seu desempenho serão aqueles superados ou que ainda necessitam
de aperfeiçoamento. Portanto, após o seu detalhamento, o aluno propõe formas de
trabalho para a superação dos pontos fracos, por meio de pesquisas e auxílio dos
tutores. Por fim, o aluno tece considerações acerca da continuação de seus estudos
enquanto educador após o término do curso. Para isso, é preciso que pesquise
outras maneiras de continuar estudando.
Os objetivos para com este último projeto, juntamente com a sua realização,
remetem a uma das atividades inerentes ao processo de avaliação formativa,
destacada por Scallon (2000): a utilização de uma tarefa complexa. Este termo é
composto de significativas considerações acerca do compromisso com a
aprendizagem do aprendente. Ao efetivar uma tarefa complexa, o professor intenta
fazer com que o aluno utilize todos os conhecimentos trabalhados até o momento
para resolução de um problema ou para a realização de uma tarefa, procurando
efetuar relações, discussões e reflexões.
Para Scallon (2000, p.162), a tarefa corresponde a uma aproximação do
objetivo final para com a aprendizagem e “[...] deve corresponder ao nível de
competência e às características dos alunos em geral”. Para tanto, o autor ainda
acrescenta:
A pertinência do projeto deve ser explicada para suscitar a motivação dos
alunos; as dificuldades a serem superadas devem ser percebidas de
maneira tal que os alunos experimentem uma sensação de “controle” da
tarefa; aqui diversas regulagens são possíveis e até podem ser antecipadas
durante o planejamento.

O percurso da tarefa deve suscitar as capacidades dos alunos, bem como a
leitura para alcançar os resultados. Ela deve ser “objeto de regulação” (SCALLON,
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2000) para promover desenvolvimento, aperfeiçoamento e superações pelos alunos.
Por esta razão, o último projeto desenvolvido no CELTA configura-se uma tarefa
complexa, pois exige análise e reflexão a respeito dos conteúdos e atividades
trabalhados no curso, em congruência com o próprio processo de aprendizagem do
aluno. Este precisa estabelecer relações entre: (a) os conhecimentos construídos
desde o início do curso, (b) seu desenvolvimento enquanto profissional e (c) o
referencial teórico pesquisado para as proposições do projeto.
A proposta provoca inquietações e suscita uma posição do aluno frente ao
seu desenvolvimento e às suas ações futuras enquanto professor de língua inglesa.
Faz com que olhe para suas próprias capacidades, para seu próprio processo de
aprendizagem. Orienta caminhos, produz reflexão e novos conhecimentos,
problematiza, promovendo ações próprias de uma tarefa complexa, voltada para fins
formativos.
Apresentado o conceito da avaliação formativa, particularizadas as suas
características, cumpre abordar, também, a questão relativa à importância e às
possibilidades inerentes ao procedimento de coletar informações para proceder à
avaliação. De acordo com Álvarez Méndez (2002, p.78), a partir da elaboração das
metas a serem alcançadas, é preciso estabelecer as formas de coleta das
informações, pois, para o autor:
Importa que a informação obtida da avaliação seja o ponto de referência
para a ação didática, fornecendo informação valiosa sobre os progressos
reais de quem está aprendendo, em que sentido e direção o faz, as
dificuldades que encontra e o modo de superá-las e com que profundidade
e consistência, através de perguntas que obriguem à argumentação.

A proposição do autor remete a algumas considerações relevantes a respeito
da dinâmica da avaliação formativa. A primeira configura-se no detalhamento que o
autor faz da interação proposta por Black e William (2009) em sala de aula (iniciação
– resposta – avaliação). Em suma, a interpretação da dinâmica nas bases de
Álvarez Mendez (2002) seria: coleta de informações – avaliação – tomada de
decisão (ou input, output e feedback).
A segunda consideração refere-se à importância da escolha dos instrumentos
de avaliação para a obtenção das informações a fim de refletir e concretizar a ação
didática. Silva (2004, p.66), ao dissertar a respeito da utilização de instrumentos
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avaliativos, salienta a importância de não se ter somente uma forma de avaliar os
saberes do aluno, mas sim várias, “[...] pois quanto maior for o seu número, mais
tipos

de

informações

poderão

ser

coletadas,

possibilitando

uma

melhor

compreensão e intervenção sobre o objeto avaliativo”. O uso de diversos
instrumentos avaliativos para a coleta de informações é função estratégica (SILVA;
HOFFMAN; ESTEBAN, 2003) para constatar a efetividade do ensino, a validade da
aprendizagem e o rumo traçado pelos caminhos tomados.
Ao tratar de instrumentos avaliativos, Richards (1999) faz cinco grandes
observações a serem refletidas anteriormente à atividade de coleta de informações e
a avaliação. A primeira é: por que avaliar? Responder a tal indagação demanda ter
clareza quanto aos propósitos da apresentação dos temas em decorrência mesmo
de suas possibilidades de utilização. A segunda é: o que avaliar? Afinal, não se pode
avaliar qualquer coisa, mas apenas os conteúdos – conceituais, procedimentais e
atitudinais – ensinados em função dos objetivos traçados como fundamentais.
Portanto, torna-se imprescindível identificar os tipos de informação que seriam úteis
para tais propósitos. A terceira: Como avaliar? Decidir como avaliar para melhor
coletar os dados. Então, após as perguntas, selecionar instrumentos adequados
para cada situação (quarta observação) e, depois, preparar o feedback (quinta
observação). Assim, o professor poderá checar progressos, identificar dificuldades e,
então, planejar intervenções apropriadas.
Os instrumentos avaliativos utilizados no curso CELTA são:
1. Observação: este instrumento é utilizado em diferentes momentos do
curso com o intuito de coletar informações sobre comportamento, atitudes
ou habilidades a serem examinadas sobre circunstâncias específicas
(RICHARDS, 1999). Esta foi utilizada nas práticas de ensino pelos tutores,
alunos e colegas de sala por meio de fichas. É relevante destacar a
importância das fichas para a realização da observação, pois:
[...] se a observação é para ser efetiva no processo de aprendizagem, ela
precisa ser objetiva. Para ser objetiva, ela requere estrutura. É preciso ter
um plano, um objetivo e um guia para ser seguido. É preciso estar
consciente do que exatamente você está procurando (REED;
BERGERMANN, 2005, p.19, tradução nossa).

Além das práticas de ensino, a observação também é utilizada nas
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sessões de input pelos tutores e nas visitas dos alunos CELTA às classes
ministradas por professores experientes. Para tanto, os alunos recebem
fichas com os critérios a serem observados. Os instrumentos de
observação utilizados em ambas as atividades descritas pautam-se por
registros de informações e checklists.
2. Projetos: trabalhos escritos que são, na verdade, outra forma de fazer a
avaliação para a aprendizagem do aluno. Já descrito no presente trabalho,
este instrumento fomenta pesquisas e reflexões acerca da área de ensino
da língua inglesa, auxiliando os tutores a detectarem pontos positivos e
pontos a superar com relação ao desempenho do aluno CELTA.
3. Autoavaliação: instrumento promotor de reflexão e que, em certa medida,
procura assegurar a corresponsabilização e autogestão do aluno na
condução do seu processo de aprendizagem.
4. Avaliação dos colegas de sala: outra possibilidade de promoção de
reflexão e aprendizagem, pois ao contemplar e analisar as realizações dos
pares na consecução de experiências de ensino, cada um pode apropriarse de práticas e alternativas de ação docente.
5. Portfólio: pasta de documentos que pretende oferecer um olhar
longitudinal sobre as realizações do aluno. Contemplar seus registros
favorece ao aluno e ao professor melhor desvendarem as aprendizagens
alcançadas e aquelas por serem atingidas.
A aplicação de instrumentos avaliativos formais e não formais (UR, 1996) se
faz necessária para que, assim, os alunos apresentem resultados fidedignos. A
avaliação contínua deve ser feita de forma construtiva, visando ao desenvolvimento não reprovações – e deve permitir aos alunos demonstrarem seus saberes.
Portanto, o professor precisa estar consciente de que, quando avalia o aluno, deve
ter, antes de tudo, um critério a seguir, um planejamento do que será avaliado, antes
de fazê-lo. Porém, os critérios utilizados para a realização de uma avaliação
considerada formativa não devem ser orientados por notas. Se realizado desta
forma, o professor estaria colaborando para a classificação de seus alunos, e não
para o alcance das metas estabelecidas.
A terceira e última consideração a ser feita a respeito da proposição de
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Álvarez Méndez (2002), no que concerne a coleta de informações, seria a constante
argumentação. Vale ressaltar que a argumentação proposta refere-se tanto a
perguntas feitas pelo professor a respeito de suas finalidades com relação à coleta
de dados e tomada de decisões, quanto a perguntas que investiguem e estimulem o
raciocínio do aluno. E estas ações são características inerentes ao processo da
avaliação formativa.
Voltando o olhar para o curso CELTA, percebe-se a grande utilização de
argumentações em meio às atividades do curso. Nas sessões de input, por exemplo,
as explicações das atividades somente são feitas após a proposição de perguntas
pelo tutor ou em decorrência de solicitações que emergem de discussões em pares
ou em grupos. Além disso, também a ficha de autoavaliação, aplicada após cada
prática de ensino, é composta por perguntas intentando estimular reflexão.
Técnicas de ensino são oferecidas pelos tutores, para serem discutidas e
trabalhadas pelos alunos CELTA nas sessões de input, a fim de promover a reflexão
considerada essencial para consecução de processo de ensino e aprendizagem
focado no aluno. Dentre essas técnicas, vale destacar duas, detentoras de
características formativas, que têm a indagação/argumentação como base de
efetivação. A primeira é a utilização de CCQs (Perguntas para verificação do
conceito)6. Com esta técnica, o professor explica o significado de vocabulário ou
expressões por meio de perguntas feitas aos alunos. Faz-se necessário, aqui, um
exemplo para aclarar a compreensão da utilização desta técnica: o aluno pergunta
ao professor o que é skyscraper (arranha-céu). Ao invés de o professor explicar a
palavra ou apenas traduzi-la, ele faz algumas perguntas ao aluno para levá-lo à
compreensão da palavra: “É uma pessoa ou uma construção?”; “É uma construção
bastante alta ou baixa?”, “Encontramos esta construção em cidades grandes ou
pequenas?”. É importante enfatizar que as perguntas feitas pelo professor precisam
ser simples, para que também as respostas dadas pelos alunos sejam simples.
Estas perguntas também podem ser feitas ao final de uma aula para revisar as
palavras e expressões estudadas, ou após a exposição de figuras que esclarecem a
compreensão do significado de determinadas palavras da lição.
A segunda técnica é a utilização de perguntas, pelo professor, para estimular
a compreensão de um ponto gramatical da aula pelos alunos. Geralmente, o que se
6
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vê nas salas de aula é a apresentação e explicação expositiva do significado e da
estrutura da gramática. Com esta técnica, o trabalho para a compreensão do ponto
gramatical concentra-se no aluno.
Para a realização desta técnica, o professor precisa preparar alguns
elementos importantes: um contexto no qual o ponto gramatical deve estar presente
(um texto ou uma atividade de compreensão oral); uma pergunta na qual a resposta
seja uma frase que contenha este ponto gramatical; perguntas que estimulem a
compreensão de seu significado; e, ainda, uma atividade relacionada à sua
estrutura. Em pares, os alunos realizam a tarefa e fazem a sua correção durante o
feedback, momento no qual o professor verifica a compreensão gramatical dos
alunos e esclarece as dúvidas.
Ao analisar a imagem (Figura 1) representativa do modelo sócio cultural da
avaliação formativa, desenvolvido e proposto por Pryor e Crossouard (2005), nota-se
o questionamento como um dos elementos facilitadores da atividade avaliativa.

Figura 1 – Modelo sócio cultural da avaliação formativa (PRYOR;
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CROSSOUARD, 2005, p.11, tradução nossa)

Segundo os autores, o questionamento auxilia na observação dos processos
e resultados que, consequentemente, fornecem subsídios necessários para a
promoção de feedback e para decisões a serem tomadas a respeito da
aprendizagem do aluno. Estes elementos, por sua vez, são dependentes da
negociação feita entre professor e aluno para a elaboração dos critérios das
atividades avaliativas aplicadas. As flechas na imagem indicam a grande interrelação entre os elementos postos, apresentando a ideia de que um é nulo sem o
outro. A representação configura a dinâmica das práticas formativas em sala de
aula, fazendo da avaliação atividade produtora da aprendizagem.
Fazendo comparações entre o modelo destacado e as considerações feitas
ao longo do presente texto, evidenciam-se pontos convergentes que se configuram
característicos para o desenvolvimento de práticas formativas, a saber: (1)
apresentação de metas/padrões a alcançar; (2) elaboração de critérios de avaliação;
(3) avaliação contínua/coleta de informações; (4) envolvimento do aluno no processo
de aprendizagem e avaliação; (5) promoção de feedback; (6) tomada de decisões
em favor da continuidade do ensino e da aprendizagem; e, (7) professor como
interventor consciente das necessidades e possibilidades de aprendizagem de seus
alunos.
William e Thompson (2007 apud BLACK; WILLIAM, 2009, p.8) apresentam
um resumo (Figura 2) dos conceitos relacionados à avaliação formativa, juntamente
com o aclaramento do papel desempenhado pelo professor, aluno e colega de
classe no decurso desse processo:

Para onde o aluno
está indo

Onde o aluno está
neste momento

Como chegar lá
(meta/padrão)

Professor

Esclarecer intenções
de aprendizagem e
critérios para o
sucesso.

Engendrar discussões
efetivas em sala de
aula e outras
atividades que
forneçam evidências
da aprendizagem do
aluno.

Promover feedback
que mova os alunos à
frente no processo.

Colega de classe

Compreender e
compartilhar as
intenções de
aprendizagem e

Ser recurso
instrucional para o
outro.

Ser recurso
instrucional para o
outro.
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critérios para o
sucesso.
Aluno

Compreender as
intenções de
aprendizagem e os
critérios para o
sucesso.

Detentor da própria
aprendizagem.

Detentor da própria
aprendizagem.

Figura 2 – Resumo dos conceitos de avaliação formativa (WILLIAM;
THOMPSON, 2007 apud BLACK; WILLIAM, 2009, p.8)

Assim como a sucinta apresentação das práticas, William e Thompson (2007,
apud BLACK;WILLIAM, 2009) trazem também um movimento inacabado entre as
funções do professor, do colega de classe e do aluno. Entendendo inacabado no
sentido de possibilidade de aperfeiçoamento e superação, na perspectiva de que
para o alcance dos novos objetivos traçados, aqueles já abordados são retomados
sob novo ponto de vista – em situações diversas, com técnicas variadas. O
desenvolvimento destes movimentos dependerá das discussões e reflexões feitas
pelos envolvidos no processo.
A tabela (Figura 2) apresenta o papel daqueles designados como agentes da
aprendizagem. São agentes por trabalharem pela aprendizagem por meio do agir
constante, conscientes do ponto de chegada pretendido. Porém, a efetivação deste
trabalho depende do orientador e mediador de todo o processo: o professor. O
complexo conjunto de ações que envolvem a avaliação para a aprendizagem só
será possível se pensado e planejado pelo educador.
Os resultados finais para os alunos CELTA são alcançados por meio de um
grande conjunto de práticas formativas. Ao final do curso, cada aluno recebe o seu
parecer composto por todos os objetivos propostos e a posição final em relação a
cada um. Esta avaliação é composta por: (a) AS+: acima do padrão +; (b) AS: acima
do padrão; (c) S: padrão; (d) S-: padrão -; e (e) NS: abaixo do padrão. Há também
um parecer emitido pelo tutor, com considerações a respeito do desempenho do
aluno durante o curso.
Por meio da apresentação deste parecer, nota-se a preocupação e o esforço
em garantir que o aluno CELTA aprenda. Não lhe são informadas notas ou
estrelinhas de trabalhos e testes que, somadas umas às outras, resultam na
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condição de aprovado/reprovado, dependendo de sua média. E esta não considera
as aprendizagens edificadas, as competências formadas, mas apenas se as notas
estabelecidas como mínimas foram atingidas ou não. O parecer CELTA não consiste
na média aritmética ou ponderada de aprendizagens e realizações, mas na
apreciação da aproximação do educando na consecução dos objetivos considerados
essenciais.
Mesmo tendo um caráter de terminalidade, conferindo aprovação ou
reprovação, o parecer supera a perspectiva classificatória e assume a perspectiva
formativa, quando favorece, também, reflexão e superação. Neles constam os
objetivos considerados como essenciais para constituição da competência para o
ensino de língua inglesa. Aqueles que foram parcialmente atingidos são indicados,
permitindo ao aluno empreender esforços para alcançá-los.
Todavia, cumpre lembrar que o processo constante e evolutivo das tarefas
avaliativas propicia um ambiente favorável à recomposição do ensino, bem como à
reflexão acerca do como está se efetivando a aprendizagem – tanto pelo professor
quanto pelos alunos – para se assegurar o alcance do produto, ou resultado
desejado. Reconhecendo que não basta investir no processo, sem ter por meta um
ponto de chegada, este precisa ser trazido à luz.
A tarefa complexa é uma alternativa pertinente à elucidação do aprendido. A
análise dos projetos elaborados pelos alunos CELTA, sem desconsiderar quanto,
como e em que evoluíram no decorrer do curso – aspectos evidenciados no
portfólio, nos registros de observação, nos instrumentos de autoavaliação, dentre
outros, oferecem relativa clareza acerca do alcance ou não dos objetivos traçados.
É importante destacar que quando a preocupação concentra-se na promoção
de uma aprendizagem alicerçada em atividades formativas, a intenção é educar, é
promover a construção de conhecimento. Por esta razão, quanto maior for a prática
das novas aquisições, maiores serão as condições de desenvolvimento e
aprimoramento, e o erro é apenas um dos meios pelo qual o aluno irá aprender
(SANTOS, 2002).
A atribuição de letras para os aprovados, talvez, seja a única crítica negativa
a ser feita a respeito do CELTA. Por mais que os pareceres tenham natureza
formativa, uma vez indiquem os objetivos não alcançados ou parcialmente atingidos,
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bem como, contenham comentários e sugestões do tutor, mesmo que não
expressem médias – tão ao gosto da classificação – concentrando-se na descrição
do alcançado, eles ainda rotulam, quando subdividem aqueles que alcançaram os
objetivos como: aluno A, aluno B ou aluno C.
Qual a finalidade de estabelecer esta hierarquia? Por que A é mais que B ou
C? Por que C é menos que A ou B? Este seria um ponto necessário de mudança
para a completude da avaliação formativa no curso. Silva (2004, p.75) aponta para a
utilização de letras como “[...] mecanismo de classificação de alunos”, e ainda
acrescenta que isto “[...] tem colaborado para a institucionalização de práticas de
discriminação e de exclusão dos aprendentes”.
O parecer concedido aos alunos CELTA traz a conclusão a respeito de cada
objetivo proposto e as considerações do tutor. Por esta razão, a utilização das
condições apto e não apto seria suficiente para informar as capacidades
desenvolvidas pelo aluno ou aquelas que ainda necessitam de aprimoramento. Além
do mais, a realização da tarefa complexa (SCALLON, 2000), efetuada no último
projeto pelos alunos, proporciona reflexões acerca de propostas e sugestões de
ações, por eles próprios, para os pontos a superar. Neste sentido, a prescrição das
letras no que concerne à aprovação dos alunos se faz desnecessária.
Contudo, as considerações feitas a respeito do curso, em congruência com o
referencial teórico, mostram que, ao proporcionar as atividades formativas descritas,
o CELTA quer formar educadores responsáveis pela aprendizagem e conscientes
dos benefícios da realização de práticas formativas. Todo este complexo se faz
exemplo para os alunos, futuros professores, na esperança de usufruírem do
conhecimento adquirido em sua prática.
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ALINHAVANDO APRENDIZAGENS... TECENDO CONSIDERAÇÕES...

Transformação do meio ambiente
sempre significa também mudança
das almas ou da vida.

(KENTENICH, 1984)

Ler, relacionar, refletir, comparar, vivenciar. Todas estas ações fizeram parte
da grande aprendizagem adquirida e compartilhada neste trabalho. Uma produção
rica em considerações a respeito de uma importante experiência e recheada de
contribuições de autores convidados a tomarem parte deste momento formativo.
Como é importante para o processo educativo vivenciar aquilo que se pesquisa e
pesquisar aquilo que se vive! Principalmente, porque eu, professora e concluinte do
curso de Licenciatura em Pedagogia, na condição de aluna, participei e exercitei um
conjunto de práticas formativas que me fizeram parar, pensar e mudar.
Tive a oportunidade de cursar o CELTA, em Londres, que visa capacitar
professores de língua inglesa. Cada momento de aprendizagem foi capturado em
profundidade e não poderia ser egoisticamente guardado, pois tudo que é bom
precisa ser compartilhado.
O curso de Licenciatura em Pedagogia, no decorrer dos quatro anos de
formação que propicia, muito acrescentou em termos de embasamento teórico
sólido e crítico, mas pouco ofereceu em termos de prática pedagógica,
principalmente no concernente ao exercício de uma avaliação que, ultrapassando o
discurso formativo, promova a aprendizagem do aluno. Tenho ciência do valor da
teoria, mas acredito que essa precisa encontrar na prática seu terreno de reflexão e
transformação. Do mesmo modo, não sobrevalorizo a prática, pois compreendo-a
em pleno processo de transformação e aperfeiçoamento quando subsidiada pelo
referencial teórico.
A experiência vivenciada proporcionou-me estudos e trabalhos concretos de
como tornar o aluno centro do processo de ensino e aprendizagem, fazendo da
avaliação formativa o seu elemento principal. Por meio de pesquisas – buscando no
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referencial teórico o embasamento para os planos e intervenções elaborados – e
das atividades desenvolvidas, eu pude fundamentar a importância de tais práticas e,
além disso, aplicá-las em salas de aula com alunos reais. Todavia, cumpre ressaltar:
não somente compreendi o quanto uma prática alicerçada na teoria é importante,
mas como é relevante ter na teoria uma fonte de aperfeiçoamento e alteração da
prática.
Ao decidir compartilhar o vivenciado, escolhi – na verdade – mais do que
descrever um percurso de aprendizagem, mas analisá-lo sob a luz do referencial
relativo à temática, até mesmo para não ser soterrada pelo encantamento da prática
sem a edificação dos alicerces teóricos. Afinal, eu tinha a impressão de haver
experimentado uma avaliação formativa, uma avaliação que, considerando as
condições de início de cada um dos alunos, acompanhou-os no decorrer de todo o
processo de aprendizagem, sem descomprometer-se com a produção de um
resultado.
O

estudo

realizado

permitiu-me

retomar

um

caminho

empreendido

solitariamente em um país estrangeiro e trazê-lo para o aqui. É bom poder olhar o
passado e com ele aprender. É relevante recuperar uma vivência, desvelando-a e
analisando-a tendo por baliza o referencial teórico. É importante reaprender o
aprendido, sob uma nova ótica em um outro momento. E foram inúmeras as
aprendizagens edificadas. Aprendi que:
 “[...] teoria e prática constituem um todo único, produzido na dinâmica
da evolução humana em um contexto e em um tempo” (SOUZA, 2000,
p.30). Não há prática comprometida com o processo de humanização
sem a teoria fornecedora de subsídios propensos à ação, análise e
reflexão, assim como não há teoria desvencilhada de toda e qualquer
prática comprometida.
A pesquisa proporcionou-me relevante e vigorosa compreensão no
concernente à importância desta relação. A meritória vinculação é
como uma casa em processo de construção: a prática constrói e
incorpora

pilares

imbuídos

de

hipóteses,

análises,

confrontos,

proposições. Ela sustenta e subsidia a ação reflexiva, que encontra na
teoria a base de fundamentação, um alicerce rochoso, encravado por
ideias, estudos, indagações, hipóteses, sonhos. É na teoria que a
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prática encontra caminho para o desenvolvimento, assim como é na
prática que a teoria encontra meios de progressos, reflexões e
considerações pertinentes ao enriquecimento do conhecimento em
benefício da realidade, do contexto e tempo vividos.
No entanto, a teoria pela teoria é como os grãos traiçoeiros da areia:
seu conjunto é sensível e eles se espalham rapidamente com o vento.
A prática pela prática não passa de muros altos de base frágil, feita de
“achismos”, portanto, sujeitos a frequentes desmoronamentos. A
vivência de um trabalho voltado ao elo teoria-prática propiciou-me
sólida aprendizagem, esquivando-se da areia traiçoeira e dos muros
frágeis.
 A realidade do que se pesquisa precisa ser vivida. Analisá-la e refletir
em relação a ela, em sua completude e profundidade, só é possível
quando nela o pesquisador imerge. Ela compartilha eventos, detalhes,
minúcias, possíveis de percepção aos olhos daquele que se
compromete a participar dos desdobramentos de sua dinâmica.
 Planejamento é o solo fértil para o nascer de bons frutos. O tratar da
realidade com comprometimento exige ações pensadas e organizadas
em um todo produtivo. O CELTA, assim como a presente pesquisa,
são exemplos de um conjunto de iniciativas, que permitem o caminhar
por processos inerentes à aprendizagem: conhecer, elaborar, executar
e aperfeiçoar. Processos norteadores do agir responsável para a
formação de princípios férteis, suscetíveis a gerar bons frutos.
 Mais do que dar bons frutos, planejar envolve atribuir-lhes significado.
Um planejamento relevante é aquele empenhado em promover
análises, reflexões, aprendizagem. Aquele que propicia objetivos
desejáveis, valorizando e atribuindo sentido às ações. Assim, vivenciar
um planejamento que confere concretude à avaliação formativa, incita
assumir o compromisso com a aprendizagem. E esta se efetuará
quando no planejamento – concepção do plano, execução do plano e
aperfeiçoamento do plano – estiver presente o compromisso com a
formatividade.
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 Não é possível elaborar um plano sem ter clareza em relação aos
objetivos a serem alcançados. Para a efetividade de uma avaliação
formativa, esta etapa é indispensável para o encaminhamento de todas
as outras. Realmente, não é possível traçar caminhos sem saber para
onde está indo. Deixá-los visíveis aos aprendentes é tarefa consciente
de um educador preocupado em formá-los.
 O alcance dos objetivos implica em conhecer o aluno. Em um contexto
formativo, as atividades fornecem subsídios ao professor para que
saiba qual será o próximo passo a ser tomado em relação à
aprendizagem de cada um. Eu considerava esta ação uma tarefa muito
difícil para qualquer educador, praticamente impossível, pouco prática,
pois não havia presenciado nada parecido até então, apenas lido
teorias.

No

entanto,

os

tutores

do

CELTA

mostraram-me

a

possibilidade de realizá-la, com as devidas condições oferecidas.
 Dar significado à aprendizagem é promover participação dos
envolvidos no processo. Só nos tornamos parte de algo quando
participamos ativamente. Ao confrontar minha experiência no CELTA
com o referencial teórico, compreendi a importância de favorecer a
participação dos alunos, propiciando atividades formativas no processo
de aprendizagem. O aluno precisa sentir-se responsável por seu
aprender, envolvendo-se inteiramente em todo o processo. Precisa
avaliar os seus passos e confrontá-los com os objetivos traçados.
Todos necessitam estar envolvidos com a aprendizagem, formando
uma rede de informações, considerações e responsabilidade pela
formação.
 Saber onde está, onde se quer chegar e qual caminho tomar a favor da
aprendizagem

é

compromisso

da

parceria

professor-aluno.

A

promoção de feedback era uma atividade para qual eu nunca havia
dado a devida atenção. Porém, após tê-la presenciado no curso e tê-la
estudado, afirmo a sua relevância para com a formação dos
aprendentes. Estes têm o direito de saber onde estão em relação à sua
aprendizagem e o que precisam fazer para poder alcançar as
metas/padrões. É por meio do feedback que o professor poderá
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esclarecer esta questão. Esta atividade compõe o fechamento do ciclo
da

avaliação

formativa,

para

começá-la

novamente

com

o

estabelecimento de novos objetivos, refletidos e discutidos durante o
feedback.
 Os cursos de formação de professores ainda fazem pouco. É preciso
olhar para esta realidade e, nela, desenvolver ações formativas, a fim
de proporcionar aprendizagem significativa e promover exemplos a
serem levados às salas de aula.
Partindo do último ponto apresentando, confirmo a necessidade do
desenvolvimento da avaliação formativa na formação de educadores. É preciso fazer
do curso ambiente favorável para que os alunos participem de seu próprio processo
de aprendizagem. É preciso fazer do meio acadêmico oportunidade de vivências e
experiências que dêem sentido ao confronto teoria-prática.
Mudança

requer

construções

e

reconstruções,

almejando

processos

consistentes – não ralos ou destituídos de sentido – e resultados melhores. Este
precisa ser compromisso da educação para com a aprendizagem. Apresento, aqui,
algumas sugestões que expressam com clareza a necessidade de mudança no
campo avaliativo no que compreende a dinâmica do meio acadêmico:
a) Expor os objetivos a serem alcançados. Embora estejam explicitados no
programa da disciplina, é papel do professor expô-los aos alunos e, talvez,
destrinchá-los a fim de torná-los plausíveis de interpretação e de obter processos e
resultados mais concretos;
b) Estabelecer critérios de avaliação a cada atividade realizada para promover
visualização das reais habilidades e/ou conhecimentos exigidos;
c)

Diversificar

os

instrumentos

avaliativos.

Utilizar-se

de

diferentes

instrumentos para avaliar a aprendizagem é colaborar para uma formação real,
favorável ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos aprendentes;
d) Utilizar a autoavaliação sem se ater a autonotação;
e) Utilizar a avaliação pelos pares, principalmente após apresentações de
trabalhos ou términos de atividades escritas;
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f) Promover

feedback

coletivo

e/ou

individual,

após

as atividades,

apresentando pontos fortes e dificuldades reais;
g) Utilizar os resultados da aprendizagem dos alunos para replanejamento
das atividades posteriores;
h) Elaborar e realizar tarefa complexa como meio de promover oportunidade
para a organização, análise e reflexão dos conteúdos trabalhados, evitando os
pequenos trabalhos ou os testes com recortes de conteúdos. O professor precisa
despreocupar-se com as médias para concentrar-se na valorização de uma
avaliação final;
i) Emitir pareceres a respeito da aprendizagem dos alunos, em conformidade
com os objetivos traçados para a disciplina ou para determinado período dela.
Acredito que as sugestões podem levar os atuais e futuros educadores a
construírem caminhos necessários a serem tomados para favorecer o alcance da
aprendizagem, valendo-se de uma avaliação formativa. Faz-se importante ressaltar
que as sugestões elaboradas aplicam-se para a utilização de práticas formativas no
ensino de língua inglesa, enfatizando a importância de sua concretização para um
processo de ensino e aprendizagem efetivo.
Mergulhar

em

profundas

aprendizagens

é

entranhar-se

em

novas

descobertas, é penetrar em conflitos, cravar considerações. A pesquisa permitiu
desvelar a avaliação formativa como uma possibilidade concreta na sala de aula e
necessária na formação de futuros educadores. A vivência de um curso pautado por
um conjunto significativo de atividades formativas trouxe indagações e inquietações
que proporcionaram vasta aprendizagem, pois pude estudar, analisar, confrontar,
considerar, enfim, aprender a respeito do compromisso da avaliação com a
formação do aluno.
Acima de tudo, por meio de todo um conjugado de ações frente a este tema,
tive a oportunidade de descortinar a necessidade da aplicação de atividades
formativas no ensino em geral, principalmente na formação de educadores. A
avaliação formativa é elemento real e concretizável em sala de aula e depende de
atitudes conscientes e comprometidas do educador, este que precisa se tornar
pesquisador da própria ação para desenvolver e aperfeiçoar capacidades e
resultados.
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ANEXO A

Modelo de um plano de aula
(original e tradução)
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ANEXO B
Ficha de análise do tutor para as práticas de ensino
(original e tradução)
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Cambridge ESOL Curso CELTA
Feedback da prática de ensino

Pontos fortes

Pontos a considerar

- +/-/? Com diferentes sujeitos.

- para economizar tempo para feedback,
você pode colocar no quadro algumas
partes não-gramaticais enquanto os alunos
trabalham.

- acionar: alunos usam atividade elaborada
para escrever sobre planos futuros
utilizando os tópicos dados. Alunos
escrevem em forma de tópicos para então
expandi-los na hora da conversação
- Alunos andam pela sala perguntando uns
aos outros sobre seus planos.

- /eifl/ or /aifl/ tower?
- não é necessário mencionar “will”.
- Instruir antes dos alunos levantarem
talvez?

Geral: Acima do padrão ( x ) / Padrão ( ) / Abaixo do padrão ( ) para esta etapa do curso
Plano de aula: Acima do padrão ( x ) / Padrão ( ) / Abaixo do padrão ( ) para esta etapa do
curso

Plano de aula: Plano de aula exemplar. Ótima seção gramatical incluindo útil
contraste com “will”. CCQs bem escritos no plano para gramática/vocabulário,
significado + forma.
Resumo da aula: Materiais excelentes, particularmente a folha de descoberta
orientada. Suas instruções foram sucintas, claras e verificadas de forma hábil. Você
manteve um ritmo saudável na seção gramatical. Cobriu “going to” de forma
completa e impressionantemente em 50 min.
Pontos de ação: - Cuidado para não colocar problemas gramaticais na seção
alunos + atividades.
- com muito trabalho em grupo, troque pares ocasionalmente.
- Melhor instruir antes dos alunos se levantarem.
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ANEXO C
Lista de objetivos da Oxford House College avaliados pelo tutor
(original e tradução)
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All Teaching Practice is graded according to the following criteria:
Prepare and plan for the effective teaching of adult ESOL learners by:
More than effective
Effective
Grades Significantly more than

Not effective

effective

1. Identifying and stating appropriate aims/outcomes for individual lessons;
2. Ordering activities so that they achieve lesson aims;
3. Selecting, adapting or designing materials, activities, resources and technical aids appropriate for the
lesson;
4. Presenting the materials for classroom use with a professional appearance and with regard to copyright
requirements;
5. Describing the procedure of the lesson in sufficient detail;
6. Including interaction patterns appropriate for the materials and activities used in the lesson;
7. Ensuring balance, variety and a communicative focus in materials, tasks and activities;
8. Allocating appropriate timing for different stages in the lessons;
9. Analysing language with attention to form, meaning and phonology and using correct terminology;
10. Anticipating potential difficulties with language, materials and learners;
11. Suggesting solutions to anticipated problems;
12. Using terminology that relates to language skills and sub-skills correctly;
13. Working constructively with colleagues in the planning of teaching practice sessions;
14. Reflecting on and evaluating their plans in light of the learning process and suggesting improvements for
future plans.

Demonstrate professional competence in the classroom by:
More than effective
Grades Significantly more than

Effective

Not effective

effective

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Teaching a class with an awareness of the needs and interests of the learner group;
Teaching a class with an awareness of learning styles and cultural factors that may affect learning;
Acknowledging, when necessary, learners’ backgrounds and previous learning experiences;
Establishing good rapport with learners and ensuring they are fully involved in learning activities;
Adjusting their own use of language in the classroom according to the learner group and the context;
Identifying errors and sensitively correcting learners’ oral and written language;
Providing clear contexts and a communicative focus for language;
Providing accurate and appropriate models of oral and written language in the classroom;
Focussing on language items in the classroom by clarifying relevant aspects of meaning and form
(including phonology) for learners to an appropriate degree of depth;
Showing awareness of differences in register;
Providing appropriate practice of language items;
Helping learners to understand reading and listening texts;
Helping learners to develop oral fluency;
Helping learners to produce written text;
Arranging the physical features of the classroom appropriately for teaching and learning, bearing in mind
safety regulations of the institution;
Setting up whole class and/or group or individual activities appropriate to the lesson type;
Selecting appropriate teaching techniques in relation to the content of the lesson;
Managing the learning process in such a way that lesson aims are achieved;
Making use of materials, resources and technical aids in such a way that they enhance learning;
Using appropriate means to make instructions for tasks and activities clear to learners;
Using a range of questions effectively for the purpose of elicitation and checking of understanding;
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22.
23.
24.
25.

Providing learners with appropriate feedback on tasks and activities;
Maintaining an appropriate learning pace in relation to materials, tasks and activities;
Monitoring learners appropriately in relation to the task or activity;
Beginning and finishing lessons on time and, if necessary, making any relevant regulations pertaining to
the teaching institution clear to learners;
26. Maintaining accurate and up-to-date records in their portfolio;
27. Noting their own teaching strengths and weaknesses in different teaching situations in light of feedback
from learners, teachers and teacher educators;
28. Participating in and responding to feedback.

(From University of Cambridge ESOL Examinations Teaching Awards Syllabus & Assessment
Guidelines)
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Todas as práticas de ensino são avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
Preparar e planejar para o ensino efetivo de alunos ESOL adultos:
Critérios: significativamente mais que efetivo / mais que efetivo / efetivo / não efetivo

1. Identificando e expressando objetivos/resultados apropriados para cada aula;
2. Ordenando atividades para que os objetivos da aula sejam alcançados;
3. Selecionando, adaptando e elaborando materiais, atividades, recursos e
suporte técnico apropriados para a aula;
4. Apresentando os materiais para utilização em sala de aula com aparência
profissional, levando em conta os requerimentos de direitos autorais;
5. Descrevendo o procedimento da aula em detalhes suficientes;
6. Incluir padrões de interação apropriados para os materiais e atividades
utilizados na aula;
7. Assegurando equilíbrio, variedade e foco comunicativo em materiais, tarefas
e atividades;
8. Alocando tempo apropriado para os diferentes estágios da aula;
9. Analisando a linguagem com atenção para forma, significado e fonologia,
utilizando terminologia correta;
10. Antecipando dificuldades potenciais com linguagem, materiais e alunos;
11. Sugerindo soluções para problemas antecipados;
12. Utilizando terminologia relacionada às habilidades e sub-habilidades de
linguagem corretamente;
13. Trabalhando construtivamente com os colegas nas aulas de planejamento
da prática de ensino;
14. Refletindo e avaliando os planos à luz do processo de aprendizagem e
sugerir melhorias para planos futuros.
Demonstrar competência profissional na sala de aula:
Critérios: significativamente mais que efetivo / mais que efetivo / efetivo / não efetivo
1. Ensinando uma sala com conhecimento das necessidades e interesses do grupo de
alunos;
2. Ensinando uma sala com conhecimento dos estilos de aprendizagem e fatores
culturais que podem vir a afetar a aprendizagem;
3. Reconhecendo, quando necessário, os antecedentes dos alunos e experiências de
aprendizagem prévias;
4. Estabelecendo boa relação com os alunos e assegurando que estejam
completamente envolvidos com as atividades;
5. Ajustando a sua própria utilização da linguagem em sala de aula de acordo com o
grupo de alunos e o contexto;
6. Identificando erros e corrigindo sensivelmente a linguagem oral e escrita dos alunos;
7. Oferecendo contextos claros e foco comunicativo para a linguagem;
8. Oferecendo modelos acurados e apropriados da linguagem oral e escrita em sala de
aula;
9. Focando em itens de linguagem na sala de aula através da clarificação de aspectos
relevantes de significado e forma (incluindo fonologia) para alunos em nível e
profundidade adequados;
10. Mostrando conhecimento das diferenças no registro;
11. Oferecendo prática apropriada dos itens de linguagem;
12. Auxiliando os alunos a entender textos para leitura e compreensão oral;
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13. Auxiliando os alunos a desenvolver fluência oral;
14. Auxiliando os alunos a produzir textos;
15. Arrumando as características físicas da sala de aula apropriadamente para o ensino

e aprendizagem, tendo em mente regulamentos de segurança da instituição;
16. Organizando atividades para todos na sala, em grupos ou individual, apropriadas
para o tipo de aula;
17. Selecionando técnicas de ensino apropriadas em relação ao conteúdo da aula;
18. Gerenciando o processo de aprendizagem de tal forma que os objetivos da aula são
atingidos;
19. Fazendo uso de materiais, recursos e suporte técnico de tal forma que os alunos
melhorem a aprendizagem;
20. Utilizando meios apropriados para fazer as instruções de tarefas e atividades claras
aos alunos;
21. Utilizando uma gama de questões efetivas para verificação de compreensão do
conteúdo;
22. Oferecendo feedback apropriado de tarefas e atividades aos alunos;
23. Mantendo um ritmo de aprendizagem apropriado em relação a materiais, tarefas e
atividades;
24. Monitorando alunos apropriadamente em relação a tarefa ou atividade;
25. Começando e terminando as aulas na hora e, se necessário, fazendo com que
qualquer regulamento da instituição de ensino que seja relevante aos alunos esteja
claro;
26. Mantendo anotações acuradas e atualizadas no seu portfólio;
27. Notando seus próprios pontos fortes e dificuldades a superar em diferentes
situações de ensino à luz de feedback de alunos, professores e professores que
trabalham com formação de educadores;
28. Participando e respondendo ao feedback.
(Das orientações de avaliação e currículo dos exames ESOL para formação de professores
da Universidade de Cambridge)
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ANEXO D
Boletim do aluno CELTA
(original e tradução)
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CAMBRIDGE ESOL CELTA
Certifica que

GIOVANA PUNHAGUI
participou do curso de meio período de 11-01-10 a 9-4-10, compreendendo 120 horas.
Nota geral provisoriamente recomendada: APROVADO B
Essa nota é provisória até ser ratificada pela CAMBRIDGE ESOL.
Critérios e avaliação:

AS+

AS

S

S-

NS
Geral: AS

Planejamento de aulas
Identificar e estipular objetivos/resultados apropriados para cada aula
Ordenar e organizar atividades para que então se possa atingir os objetivos da aula
Selecionar, adaptar e elaborar materiais e atividades, recursos e suporte técnico
Assegurar equilíbrio, variedade e foco comunicativo em materiais, tarefas e atividades
Analisar linguagem com atenção para forma, significado e fonologia, utilizando a terminologia
correta

AS
AS
AS
AS
AS

Geral: AS

Foco no aluno
Ensinar com a compreensão das necessidades e interesses do grupo de alunos
Estabelecer uma boa relação com os alunos, assegurando que estejam completamente
envolvidos nas atividades de aprendizagem

Análise e compreensão da linguagem

AS
AS

Geral: AS

Oferecer contextos claros e foco comunicativo na linguagem
Focar em itens da linguagem na sala de aula através da clarificação de aspectos relevantes de...
significado/uso AS
forma
AS
fonologia
S
Oferecer prática apropriada para os itens de linguagem
Identificar erros e sensivelmente corrigir a linguagem escrita e oral dos alunos

Trabalho com os conhecimentos linguísticos

AS
AS
S

Geral: AS

Oferecer prática apropriada das habilidades e sub-habilidades receptivas
Oferecer prática apropriada de habilidades e sub-habilidades produtivas

Desenvolvendo habilidades de ensino

AS
AS

Geral: AS

Gerenciar o processo de aprendizagem para que os objetivos da aula sejam atingidos
Explorar materiais, recursos e suporte técnico
Utilizar meios apropriados para que as instruções de tarefas e atividades se façam claras para os alunos
Utilizar uma gama de questões efetivas para obter respostas dos alunos
Utilizar uma gama de questões efetivas para verificar a compreensão dos alunos
Oferecer feedback apropriado de tarefas e atividades
Monitorar os alunos apropriadamente com relação as tarefas ou atividades
Manter ritmo apropriado em relação a materiais, tarefas e atividades

Desenvolvendo profissionalismo e autoconsciência

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

Geral: AS

Ser pontual e mostrar atenção aos prazos
AS
Trabalhar construtivamente com os colegas nas variadas tarefas durante todo o curso
AS+
Demonstrar modos atentos/respeitosos nas sessões de input e durante as observações e aulas dos colegas AS+
Notar seus próprios pontos fortes e fracos nas diferentes situações de ensino
AS
Participar e responder ao feedback
AS

Progresso geral demonstrado
Comentários:
Giovana começou bem o curso e continuou evoluindo, utilizando vasta variedade de técnicas de ensino
diferentes nas aulas. Estava sempre confiante na sala de aula, certa de sua compreensão da linguagem e
confortável com os alunos, e é claramente uma professora extremamente competente.
Por favor, veja o verso para detalhes de notas e categorias.
Nicola Alford, diretora de estudos

9 de abril de 2010.

